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GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKf OBZOR

528.088.7:528.381
KOLENATY, E. - ZEMAN, A
Vliv magnetického pole Země na nrovnánl kompen-
k..:~ttH·OVých nivelačnich rřístrojů

GEOdetický a kartografický obzor, 31, 1985 Č. 9, str.
217-221, 4 obr., 1 tab., lit. 5
Laboratorní zkoušky vlivů magne'tického pole Země
na ni'je/lační pOstroje používané geodetickou službou
(~SSR pro velmi př,elsné nivelace. OvěřenI linelární zá-
vislosti mezi intenzitou působícího geomagnetickélFl
pole a zjištěnými vlivy. Vzhledem k významnosti zj'š-
těných vlivů jsou formulována někte,rá doporučení pro
geodeťckou praxi, tS'kající s,e jednak přezkoušení ni-
vel",čn'ch pHstrojů, jednak podmínek zavádění oprav
k nilli1ěřeným převýšenim.

[528.52:621.375.826 J :624 [438 J
PtlZr:\\iLOCKl. S.
Užití laserové te,chniky pro stavebnictví v PLR

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 9 str.
221-224, 11 obr., lit. 1
Pojednání o třech kompletech laserových přístrojů
PL-l, PL-2, PL-3, sestrojených v Politechnice Lodž. PL-l
je l'r{'en pro stanov,ení svislosti a nerovnosti panelů
a stěn, PL-2 pro plošnou nivelaci a PL-3 pro provažo-
vání bodů ve vertikálním směru.

347.235.11:352
PECKA, j.
Hístorle a současný výzuam katastrálního území

Geodetický a kartagrafický obzor, 31, 1985, Č. 9, str.
225-226, lit. 4
Historický vývoj katastrálního území jako základní
územní jednotky pozemkového katastru. Současný vý-
znam katastrálního území pro prostorovou identifika-
ci sociálně e,konomlckých a územně technických jevů
v plošné struktuře' území.

528.5.001.7
HAUF, M.
Několik technologických minlatnr

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 9, str.
226-228, 3 obr., 1 tab.
S oh:,edem na nové možnosti elektronických teodolitů
jsou uváděny některé možné postupy využívající vlast-
ností těchto teodolitů.

521.3:629.783

KABELÁČ, j. - jANSA, T.
Poruchy v dráze umělé drnžice Země zpiisobené od-
porem atmosféry

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 9. str.
228-234, 8 obr., 2 tab., lit. 13
Pl1sobe'l1í odporu atmosféry na polohu umělé družice
Země (UDZ), způsobující změny v pravoúhlých pro-
storových souřadnicích i změny dráhových J,lementtl
UDZ. Numerická aplikace případu pro nerotující at-
mosféru.

528.088.7:528.381

KOnEHATbl, E. - 3EMAH, A.

BnH~HHe MarHHTHoro non~ 3eMnH Ha npHBe~eHHe
B ropH30HTanbHoe nOnOJKeHHe HHBenHpOB C KOMneH-
caTopOM

reO,lle3HLJ8CKHH H KapTorpaCj:>HLJ8CKHH 0630P, 31,
1985, N° 9, CTp. 217-221, 4 pHC., 1 Ta6., nHT. 5

na60paTopH~e Hcn~TaHHH BnHHHHH MarHHTHoro no-
nH 3eMnH Ha HHBenHpbl, npHMeHHeMble reO,ll83HLJeC-
KOH cnY>K60H lICCP npH BblCOKOTOLJHOMHHBenl1pO-
BaHHH. Y~OCTOBepeHHe nHHeHHOH 3aBHCHMOCTH
Me>K,lly HanpH>KeHHOCTblO MarHHTHoro nonH 3eMnH
H onpe,lleneHHblMH BnHHHH5IMH. <j)opMynHpoBKa H8-
KOTOpblX peKOMeH,llal\~H ,llnH reO,lle3H4eCKoH npaK-
THKH, KacaIOUjHXC5I, C O,llHOH CTOpOHbl, KOHTponbHblx
HcnblTaHHH HHBenHpOB H, C ,llpyroH CTOpOHbl, ycno-
BHH BBe,ll8HHH nonpaBOK B H3MepeHH~e npeB~W&
HHH.

[528.52:621.375.8261 :624 (438)

np>KEBnOUKV1, C.

npHMeHeHHe na3epHoH TeXHHKH ~n~ cTpoHTenbcTBa
B nHP
reO,lle3HLJeCKHH H KapTorpaCj:>HLJeCKHH 0630p, 31,
1985, N° 9, CTp. 221-224, 11 pHC., nHT. 1

B CTaTbe o6cY>K,lleHbl TpH KOMnneKTa na3epHblx npH-
6opos PL-1, PL-2, PL 3, CKOHCTpYHpoBaHHbl8 B no-
nHTeXHI1Ke nO,lllK. PL-1 npe,llHa3HaLJeH Ha onpe,lle-
neHl1e BepTI1KanbHOCTH H HepOBHOCTI1 naHeneH H
CTeH, PL-2 Ha HHBenHpOBaHHe nnOUja,lleH H PL-3 Ha
cnpoeKTHpOBaHHe nYHKTOB no OTBec~

347.235.11 :352

nEUKA, 111.

IifCTOpH~ H cOBpeMeHHoe 3HalJeHHe Ka~acTpoBoH
TeppHTopHH

reO,lle3I1LJeCKHH H KapTorpaCj:>I1LJeCKI1H 0630p, 31,
1985, N° 9, CTp. 225-226, nHT. 4
V1cTopH4ecKoe pa3BI1THe Ka,llaCTpOBoH Teppl1TOpHH
KaK OCHOBHOH Teppl1TOpl1anbHOH eAI1HI1l\~ 3eMen~
Horo Ka,llaCTpa. COBpeMeHHoe 3HaLJeHI1e Ka,llaCTpo-
BOH TeppHTopHH ,lln~ npOCTpaHCTBeHHOH H,lleHTHCj:>H-
Kal\HI1 COl\l1anbHO-3KOHOMHLJeCKHX H TeppHTopHanb-
HO-TeXHH4eCKI1X HBneHHH B nnOUja,llHOH CTpYKType
Teppl1TOpl1H.

528.5.001.7

rAY<j), M.

HecKonbKo TeXHonorHlIeCKHX MHHHaTYP

reO,lle3H4eCKHH H KapTorpaCj:>I1LJeCKHH 0630p, 31,
1985, N° 9, CTp. 226-228, 3 pHC., 1 Ta6.

npl1HI1MaH BO BHHMaHl1e HOBble B03MO>KHOCTI13neK-
TpOHHblX TeO,llOnI1TOB, npHBe,lleHbl HeKoTopble B03-
MO>KHble npOl\eccbl, I1cnonb3YlOUjHe CBoHcTBa 3THX
Teo,!:\onHTOB.

521.3:629.783

KA5EnAlI, 111. - 5lHCA, T.

,l\eCj:>eKTbl TpaeKTOpHI1 HCKyccTBeHHoro cnYTHHKa
3eMnH (IifC3) no,ll conpoTHBneHHeM aTMocCj:>epbl

reO,lle3HLJeCKI1H H KapTOrpaCj:>HLJeCKHH 0630P, 31,
1985, N° 9, CTp. 228-234, 8 pl1c., 2 Ta6., nl1T. 13

B03,lleHCTBl1e conpOTHBneHHH aTMocCj:>ep~ Ha nono-
>KeHl1e V1C3, Bbl3blBalOUjee 113MeHeHHH B OpTOro-
HanbH~X npocTpaHcTBeHH~x KOOp,llI1HaTaX H 113Me-
HeHI1H 3neMeHTOB TpaeKTOp1111V1C3. lIl1CneHHOe npl1-
MeHeHHe cnY4aH ,llnH HeBpaUjalOtlleHCH aTMocCj:>epbl.



528.088.7:528.381
KOLENATÝ, E. - ZEMAN, A.
Elnflnss des geomagnetischen Kraftfeldes anf dle Ho-
rlzontiernng der KompensationsnivelUergerite
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 9,
Seite 217-221, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 5
Labo"rlifungen der geomagnetlschen Elnf!iisse auf dle
Nlvelllerlnstrumente dle lm geod!itischen Dlenst der
ČSSR fUr Nlvellement sehl' hoher Genaulgkeit geniitzt
werden. Best!itigung der lInearen Abh!inglgkelt zwl-
schen der Wlrkungslntensltiit des geomagnetlschen
Kraftfeldes und festgestellten Elnf!iissen. Mlt Riick-
slcht auf dle Bedeutung der festgestel1ten Elnf!iisse
sind elnlge Hlnwelse formullert, dle elnerselts dle
Oberpriifung der Nlvel1lerlnstrumente, anderselts dle
Bedingungen der Elnfiihrung von Verbesserungen der
gemessenen Héihenunterschiede anbelangen.

[528.52:621.375.826] :624[438)
PRZEWLOCKI, S.
Nntznng der Lasertechnlk lm Banwesen der PLR
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 9,
Selte 221-224, 11 Abb., Lit. 1
Abhandlung uber drel Lasergerlitekomplette PL-1, PL-2,
PL-3, dle ln der Politechnlka Lodž gebaut wurden.
PL-1 1st fiir dle Feststellung der senkrechten Linlen
und der Unebenhelten von Paneelen und von W!in-
den, PL-2 fiir das Fllichennlvellement und PL-3 fiir
das Abloten der Punkte ln der vertlkalen Rlchtung
bestlmmt.

347.235.11:352
PECKA, J.
Geschlchte nnd gegenwlirtige Bedentnng des Kata-
stralgebletes
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 9,
Selte 225-226, Lit. 4
Hlstorlsche Entwlcklung des Katastralgebletes als
Grundgebletselnheit des Llegenschaftskatasters. Ge-
genwlirtige Bedeutung der Katastralgeblete fUr dle
Raumldentiflkatlon der sozlalllkonomlschen und rlium-

chtechnlschen Erschelnungen ln der Gebletf!!ichen-
strtlkt.ur.

528.5.001.7
HAUF, M.
Elnlge technologlsche Mlnlatnren
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 9,
Seite 226-228, 3 Abb., 1 Tab.
Mit Riicksicht auf neue Méigllchkelten der elektronl-
sehen Theodollte werden elnlge mogliche Fortglinge,
dle die Elgenschaften dleser Theodollte niitzen, an-
gegeben.

521.3:629.783
KABELAč, J. - JANSA, T.
Stiirnngen ln der Bahn elnes KlInstUchen Erdsatelli-
tes, dle dnrch dle Widerstandskraft der Atmosphlire
vernrsacht wnrden
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 9,
Selte 228-234, 8 Abb., 2 Tab., Lit. 13
Einwlrkung der Wlderstandskraft der Atmosph!ire auf
die Lage elnes kiinstllchen Erdsatel1ites, welche An·
derungen der Bahnelemente des kllnstllchen Erdsa-
telllts verursacht. Numerlsche Appllkatlon dleser
Eventualitlit auf rotationsfreie Atmosphlire.

528.088.7:528.381
KOLENATÝ, E. - ZEMAN, A.
Effect of the Earth's Magnetic Fleld, on Lnelling the
SeU-Compensating Level Instrnments
GeOdetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pp. 217-221, 4 flg., 1 tab., 5 ref.
Laboratory testlng the effect of the Earth's magnetic
fleld on level Instruments used by the geodetlc ser-
vlce of ČSSR for the hlgh accuracy levelling. Ver!-
flca tlon of the lInear dependence between actlng In-
tensity of the geomagnetlc field and observed effects.
Wlth respect to the Importance of determined effects
some re.commendatlons for geodetlc practlce concer-
nlng elther testlng the levvel Instruments 01' condl·
tlons for Introducing corrections to measured height
dlfferences are formulated.

[528.52:621.375.826]:624[438)
PRZEWLOCKI, S.
Use of the Laser Technlque for Building Indnstry ln
PPR
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pp. 221-224, 11 flg., 1 raf.
The paper deals wlth three sets PL-1, PL-2, PL-3 of
laser Instruments, constructed ln Polltechnlca Lodz.
The PL-1 set Is deslgnated for determlnlng the vel'-
tlcal positlon and unevenness of panels and walls,
the PL-2 set for the surface levelling, and the PL-3
set for plumblng-down points.

347.235.11:352
PECKA, J.
HIstory and Contemporary Slgnlfication of the Ca-
dastral Area
GeOdetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pp. 225-226, 4 ref.
Hlstorlcal development of the cadastral area as a ba-
slc areal unit of the cadastre of lots. contemporary
slgnlflcance of the cadastral area for spatial Identl-
fication of soclal-economlc and terrltorlal-technlcal
phenomena ln the planary structure of an area.

528.5.001.7
HAUF, M.
Several Technologlcal Miniatures
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pp. 226-228, 3 flg., 1 tab.
Wlth respect to the new posslbllltles of electronlc
theodolltes some posslble processes taklng use of
propertles of these theodolltes are presented.

521.3:629.783
KABELAč, J. - JANSA, T.
Disturbances ln the Earth's Satelllte Orbit Caused with
the Reslstance of Atmosphere
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pp. 228-234, 8 flg., 2 tab., 13 ref.
Effect of the reslstance of atmosphere on the position
of the Earth's artlflclal satelllte causlng changes ln
rectangular coordlnates as well as ln orbit elements
of the satelllte. Numerlcal appllcation ln case of the
non-rotatlng atmosphere.
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Vliv magnetického pole Země
na urovnání kompenzátorových
nivelačních přístrojů

Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.,
katedra vyšší geodézie

FSv ČVUT v Praze,
Ing. Antonín Zeman, CSc.,

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Na XVI. kongresu Mezinárodní zeměměřické federa-
ce - FIG (Montreux, 1981) byla geodetická veřejnost
upozorněna prací [1] na okolnost, že magnetické pole
Země má vliv na urovnání horizontu kompenzátoro-
vých nivelačních přístrojů. Práce vychází ze zjištění
značných rozdílů v naměřených nivelačních převýše-
ních libelovými a kompenzátorovými přístroji v zá-
kladní síti NSR při opakovaných nivelacích v letech
1968-1974.
Vliv zemského magnetického pole na urovnání růz-

ných typů kompenzátorových nivelačních přístrojů byl
laboratorně zkoumán na vysoké škole technické ve
]'rankfurtu nad Mohanem na zařízení, umožňujícím
nastavovat různě velké intenzity magnetického pole
jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Bylo
zjištěno, že podstatný vliv na urovnání záměrné
přímky má horizontální složka zemského magnetické-
ho pole. Tím vzniká chyba v naměřeném převýšení,
různá u jednotlivých typů nivelačních přístrojů, která
se pohybuje v rozmezí od několika desetin milimetru
až do 2 mm/km u přístrojů Opton Ni I, které jsou na
působení geomagnetismu nejcitlivější.
Na práci [1] je reagováno ve [2].
Aktuálnost a závažnost problematiky určování vlivu

magnetického pole Země na urovnání horizontu kom-
penzátorových nivelačních přístrojů dokládají uve·
řejněné práce např. [2], [3], [4] apod.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem se autoři to-

hoto článku rozhodli provést experimentální měření,
jehož hlavním cílem bylo zjištění přesnosti určení
~~ magnetického pole Země na urovnání kompenzá-
torů~velačních přístrojů, ověření linearity měřeného
jevu se změnou intenzity magnetického pole Země
a ověření individuálnosti vlivu na různé přístroje
stejného typu. Druhým, praktickým cílem bylo zjištění
uvedeného vlivu na všechny nivelační přístroje
Zeiss Ni 002, používané Geodetickým a kartogra-
fickým podnikem Praha, n. p. (GKP), při měření
v čs. jednotné nivelační síti (ČSJNS) a v síti opakova-
ných nivelací.

Magnetické pole má na zemském povrchu nepravi-
delný průběh. Převažující část pole je definována jako
pole geomagnetické. Jeho průběh na zemském po-
vrchu se mění v závislosti na poloze místa (se země-
pisnými souřadnicemi) a na čase. Obraz o rozložení
a změnách magnetického pole se získává z magnetic-
kého mapování. Celková intenzita geomagnetického
pole F je vektorovou veličinou, jejíž směr i velikost
se mění. Např. na území ČSSR dosahuje v současné
době (1984) velikosti přibližně 47 mikrotesla - f-lT

(podle mezinárodní konvence se udává v jednotkách
magnetické indukce). Vektor magnetické intenzity
směřuje pod úhlem cca 66° od vodorovné roviny do
Země, a to ve směru k severu.
Obvykle je geomagnetické pole popisováno třemi

měřenými veličinami: magnetickou deklinací D, ho-
rizontální intenzitou H a vertikální intenzitou Z.
Tyto veličiny jednoznačně definují směr a velikost
intenzity pole na libovolném místě zemského po-
vrchu.

Experimentální měření probíhala v laboratoři vyšší
geodézie na stavební fakultě Českého vysokého učení
technického (ČVUT) v Praze, umístěné v suterénu
budovy fakulty. Laboratoř je dlouhá přibližně 26 m
a v její ose jsou zbudovány zděné pilíře.

3.1 Laboratorní zařízení

Pro buzení geomagnetického pole byla k dispozici
Helmholtzova cívka, zapůjčená Výzkumným ústa-
vem geodetickým, topografickým a kartografickým,
jejíž rovnice, uváděná konstruktérem, je H' = 82,4 I,
kde H' je intenzita buzeného geomagnetického pole
v f-lT a I je proud v ampérech (A), protékající cívkou.
Cívka je sestavena ze dvou sklolaminátových kol
o průměru 1,222 m, spojených duralovými tyčemi.
Každé kolo obsahuje 56 závitů (asi 214 m) měděného
drátu o průměru 1,5 mm. Vzdálenost obou kol cívky
je rovna poloměru kol, tj. 61,1 cm. Elektrický odpor
samotné cívky je přibližně 4 Q.
Cívka byla v laboratoři umístěna tak, že její osa

byla v rovině horizontální složky H intenzity geomag-
netického pole - viz obr. 1. Takto umístěná cívka
umožňovala eliminovat tuto složku nebo budit její
různé násobky. V podmínkách laboratoře dosahovala
horizontální složka geomagnetického pole hodnoty
19,5 f-lT. Její vynulování magnetickým polem, vy-
tvořeným cívkou, bylo kontrolováno kompasem.
Zkoumané nivelační přístroje byly připevňovány na

nemagnetickou podložku na horní ploše pilíře - viz
obr. 2. Helmholtzova cívka byla pak umístěna tak,
aby se její střed ztotožnil přibližně se středem nive·
lačního přístroje a osa cívky byla orientována ve
směru magnetického poledníku.
Cíleno bylo na stupnici, vytvořené několika vodo-

rovnými ryskami - viz obr. 3, vzdálené od středu
pilíře 24,3 m. To byla maximální délka záměry, které
bylo možno v podmínkách laboratoře dosáhnout.
Aby byl vyjádřen vliv magnetického pole v jedné

nivelační sestavě (měření nivelačním přístrojem
"vpřed" a "vzad"), bylo by nutné otáčet přístroj
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Obr, 1 Umísttní Helmholtzovy cívky v labomtoři vyldší
geodézie stavební fakulty Č VUIJ

o 180°. Toto př'etáčeníby1o nahrazeno změnou polarity
vybuzené hodnoty horizontální intenzity magnetic-
kého pole.

3.2 Lineární zá)islost vlivu na intenzitě

Zkouška linearity vlivu magnetického pole s jeho
intotlzitou byla prováděna nivelačním přístI'Ojem
Optoll .Ni 1, u nčhož se tento vliv projevoval nejvíce.
Měí'ení bylo prováděno při deseti odečteních na stejnou
rysku cílové značky po~tupně ph 2, 4, 6, 8, 10 a 12ti
násobku vybuzené intenxjty zemského magnetického
pole v pcdmínkúch laboratoř'c. Z této několikrát opa·
km'[l·;lé série plyne průkazně lineární závislost zkou-
m,mé1Jo jevu na násobcích intenzity pole - viz obr, 4.
Vzhledem k této skutečnosti byly pak pi'i jednotlivých
m~>ř'eníchpoužívány pouze desetinásoh~y buzené in-
tenzity.

jednu skupinu. TaLto ,'ytvořené skupiny byly pova-
žovány '1'1 c']J'iimá]'lí pro ú(,,~ly praktického urc,ování
vlivů. Li mU'e;1Í se střídilli th o'".,crvútoři. Y,{'puc'et
se provedl z výsledku každé!:o m"f'ii'e zvlášť a konečný
re určíl z hodnot lwm':'l'on:,<'chvšemi o1:sen'áLory. Tím
se dosáhL, sf,ížed pÚRobe:;í osobních synetll3.tie1zýeh
chyb.

Aby bylo možao spoleil1ivl' určit násubky intenzity
geomagnetickéhu pule, huzené Helmholtzf'voU c1,'kou,
bylo provedeno ovU'Cl1íj(~jí rovnice ve volnÉm tcrénu
za přHdpokladu nestíněného geumagr::otiekého vlivu.
Je nutné totiž pi"odpoklúdat, že v p(;dm íllkáeb litbo-
ratoi"e, umístól,é v železobetonové buciovi')~l~ vybavené
množstvím koyových ap~1ratur, nebude pústlbení mitg-
netického pole Zemó stejné jako ve vnlnpm terénu.
Proto' byLI cívka ir,stalov;l.na na d ,'ou místech v okolí
fakulty. Y obou pi;ípadech byla cívkou vynulována
horizontální složkCl geomúg'wtického pole ph toku
elehrického proudu -0,265 A. Protože horizontálJ'í
intcnl.ita geDmagnctického pole pro Prahu v cpoše
1975 ~- viz [r,) je H1~ 'c 19,418 {ll' a její roční zrněna
LJH -'-0,022 fl.T, je tato intenzita v době experimen-
tu (1984) Hj~ ~~. 19.GlG,ul' a skutei'ná rovnice Hclm-
holtzovy cívky je

Cívkou, instalovanou v laboratoh byla eliminována
horizontální intenzita geomagnetismu proudem 1=
= -0,195 A. S ohledem na vztah (1) je horizontální
intenzita geomagnetismu v laboratoh ln4 ~= Ll-,43 {lT.

Protože cílem prováděných experimentálních merení
je určit vliv geomagnetismu na sledované př'ístroje ph
měření v terénu, je nutno hodnoty horizontální složky
intenzity, buzené cívkou v laboratoři redukovat na
hodnoty intenzity ve volném terénu převodním koefi-
cientem

0,265 Ak1 c.=

U,I\)5 A
19,616 {lI'

14,43 {lI'

Po zvúžení vhodnosti htdy měření v rllzllých kombina-
cích hyla vypracována optimální technologie observa.
co. Konei'ný postup měření se po vyzkou~ení různých
variant ustáli] na deseti cíleních (u př'ístrojů Ni 002 na
pč,ti odečteních v každé poloze kompenzátoru). Tato
odeótení při +10, O, -lOti, resp. -10, O, +10ti ná-
sobných hodnotách horizontální intenzity magnetic-
kého pole Země v podmínkách laboratoře vždy tvoří Obr. 2 Podložka z nemagnetického kovu na pilíři
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Aby bylo dosaženo co nejdelší záměry, byla odečítací
stupnice umístěna ve směru, odchýleném od magnetic-
kého severu o úhel IX = 28°. Protože však vliv hori-
zontální složky geomagnetického pole klesá s kosinem
magnetického azimutu,' je nutno získané hodnoty ná-
sobit koeficientem .

Protože délka záměry, dosažená"' v;i laboratoři je
24,3 m, pro určení sledovaného vlivu na 1 km nivelace
je třeba zjištěný výsledek dále násobit koeficientem

k = 1000 = 41 15
s 24,3 "

pro přístroje s centimetrovým rozsahem mikrometru.
Pro přístroje s rozsahem'mikrometru 0,5 cm pak koefi-
cientem •

k~ = ~~ks = 20,58.

Vliv horizontální intenzity geomagnetického pole
ve směru magnetického meridiánu ve volném terénu
na jednokilometrový úsek nivelace určíme vynásobe-
ním výsledku, dosaženého v laboratoři, pro přístroje
s centimetrovj.m.r9zsahem mikrometru, koeficientem

/------- -~

K = k1k2k3 = 63,4,

rer koeficientem

K' = klk2k~ = 31,7

Jro pístrojes půlcentim3trovým rozsahem mikro·
$etruř.

6. \~c'yhodnocení výsledků

Pro k3.ždých deset odečtení byl vypočten aritmetický
průměr. Rozdíly těchto průměrů byly sestaveny ve
smyslu Xi - Xo a Xo - X_i> kde Xi značí průměrnou
hodnotu odečtení při i-násobku horizontální intenzity
(i = 10), Xo je průměrná hodnota pro nulovou inten·
zitu a X_i je průměrná hodnota odečtení při i-násobku
intenzity opačné polarity. Výraz

L1x = (Xi - xo) + (xo - X_i)

• 2

notě intenzity horizontální složky geomagnetického
pole v podmínkách laboratoře na vzdálenost 24,3 m.
Odhad reálné hodnoty této odchylky pro jednonáso-

bek intenzity zemského magnetického pole je dán
výrazem

Velikost vlivu pro kilometrový úsek ve směru magne-
tického meridiánu vyjadřuje výraz

L1x = K L1x1, resp. L1x = K'L1x1 í llllm/km]. (8)

Z hodnot (8) dále vypočteme aritmetický průměr

1 nf

L1x* = -, ~L1x,
n 1

kde n' je počet skupin. Přesnost určení charakterizují
střední chyby

V 2: vv V~V;;-
mu = n' -1 ' mLJ,,- = n'(n' -1) (lO)

Výsledný vliv magnetického pole Země na nivelační
přístroj je pak dán výrazem

7. Dosažené výsledky

Koncem roku 1983 a během roku 1984 bylo proměřo-
váno 15 kompenzátorových nivelačních přístrojů
různých typů. Přístroje k proměření zapůjčil GKP.
Byly vybrány přístroje, se kterými se prováděla měře.
ní v sítích 1. a II. řádu ČSJNS a ph opakovaných ni-

,1.,; '~iT"/j:4,::'lI
O," r

o.,-6(
I

0"4r

.
o
./, .
/

/(,
/ o

I,

/
/

Obr. 4 Lineární závislost vlivu geomagnetismu L1x na
násobcích jeho intenzity H
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Datum měřeni I Llx·
I m'L.b:.

Nivelačni přistroj Počet skupin
mm/km

2. II. 83 OPTON Ni I,
'ln:-c·••••

Č. 81 001 10 +0,89 0,02
*) 9. 3. 84 12 +0,94 0,02

16. II. 83 ZEISS Ni 002, Č. 423 222 4 +0,17 0,03
*) 17. 5.84 12 +0,1I 0,02
*) 11. 10. 84 12 +0,15 0,02

7. 12.83 Č. 430 175 12 +0,13 0,04

9. 1. 84 Č. 423 121 4 -0,39 0,1I
7. 2. 84 2 -0,17 0,01

9. 1. 84 Č. 460 132 4 +0,07 0,04

19. 1. 84 Č. 423 144 4 -0,19 0,04
7. 2.84 2 -0,06 0,04

19. 1. 84 Č. 430 147 4 -0,25 0,08
7. 2. 84 2 +0,14 0,01

20. 1. 84 Č. 423216 4 -0,00. 0,05

20. 1. 84 Č. 430027 4 -0,02 0,05

20. 1. 84 ZEISS Ni 007, Č. 252685 4 +0,09 0,02

7. 2.84 Č. 464052 4 --0,10 - 0,06

*) 17. 5. 84 Č. 513725 12 +0,04 0,02

24. 2.84 WILD NA 2, Č. 484596 7 +0,14 0,04
*) 9. 3. 84 12 +0,12 0,02

24. 3. 84 MOM Ni-A31, Č. 125410 3 +0,03 0,03

24. 3.84 Č. 125405 3 -0,04 0,01
I

velacích ke sledování recentních pohybů zemské kůry.
Datum měření, typy přístrojů a určené vlivy geomag-
netismu jsou uvedeny v tabulce 1.
Ze sestavený~sledků, i když nejsou zcela sou-

měřitelné, pro)óže byly dosaženy při různé technologii
měření, je ~řejmé, že vlivy geomagnetismu na kom-
penzátorovf nivelační přístroje nejsou při velmi přesné
nivelaci (VPN) zanedbatelné. Nejcitlivější je přístroj
Ni 1 firm:J Opton, u kterého kilometrový vliv nabývá
téměř mi~&metrovéhodnoty. Nepatrnou citlivost pro·
jevily př~stroje maďarské firmy MOM Ni-A3I. Pře-
kvapivá j.e průměrná citlivost +0,13 mm/km u nive-
lačního p~ístroje Wild NA 2, u kterého již výrobce
koncem r*u 1983 provedl úpravu, která měla citli·
vost vůči g omagnetismu odstranit. Tato "zbytková"
citlivost odp vídá průměrné citlivosti pHstrojů Zeiss
Ni 002 a Ni O

8. Korekce z vlivu magnetického pole Země na
kompenzátorové nivelační přístroje

V případě spolehlivého určení hodnoty vlivu geomag-
netismu na konkrétní nivelační přístroj a současně
v případě, bude-li tento vliv dostatečně významný,
tzn. že převýší svou hodnotou alespoň dvojnásobek
střední chyby svého určení, lze určit opravu o namě-

řeného převýšení. Ta bude závislá na délce nivelačního
oddílu R (v km) a jeho azimutu A

o = - R Llx· cos A. (12)

Vzhledem k malým hodnotám oprav, není je třeba
v praxi vyčíslovat pro jednotlivé oddíly. Zřejmě zcela
vyhovující výsledky obdržíme rozdělením nivelačního
pořadu na úseky s přibližně konstantním azimutem
a výpočtem oprav pro tyto jednotlivé úseky. (délka
oddílu R ve vzorci (12) bude pak nahrazena délkou
úseku L).
Magnetické azimuty oddílů nebo úseků lze zaměnit

za azimuty geografické, které stačí určovat na celé
stupně z topografické mapy.

Ukázali jsme, že vliv magnetického pole Země na
měřená nivelační převýšení kompenzátorovými ni.
velačními přístroji není při VPN zanedbatelný a je
různý podle použitého přístroje. Vyvinutá technologie
však umožňuje tyto vlivy s dostatečnou přesností
určovat pro všechny typy používaných kompenzáto.
rových nivelačních přístrojů.

Pro geodetickou praxi z uvedeného vyplývají násle-
dující doporučení:
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1. Přezkoušet všechny kompenzátorové nivelační pří-
stroje, používané při VPN a tak zodpovědně pro
každý přístroj určit, zda je nutno systematické
chyby, způsobené vlivem magnetického pole Země
ph dané přesnosti nivelace uvažovat.

2. Přezkoušení po určité době opakovat, aby bylo
možno zamítnout nebo zjistit případné časové změ-
ny tohoto vlivu.

3. V případech, kdy u jednotlivých přístrojů tyto ru-
šivé vlivy nabudou významných hodnot, buď tyto
přístroje při měření dané přesnosti nepoužívat,
nebo zjištěné vlivy odstraňovat zaváděním oprav
podle rovnice (12) k naměřeným převýšením.

4. U dříve provedených měření kompenzátorovými ni-
velačními přístroji v sítích, ve kterých je požadová.
na nejvyšší přesnost měření, zavést dodatečně
opravy, aby bylo možno posoudit, jak dalece použití
kompenzátorových nivelačních přístrojů ovlivnilo
kvalitu těchto sítí.

LITERATURA:

[I] ~UMPF, W. E. - MEURISCH, H.: Systematische
Anderungen der Ziellinie eines Pra,zisionskompen-
satornivelliers - inbesondere des Zeiss Ni I- durch
magnetische Gleich-und Wechselfelder. [Předloženo
na XVI. kongresu FIG.] Montreux 198!.

[2] NATIONAL GEODETIC SURVEY U.S.A.: Bulle-
tin to Users of Compensator-Type Leveling lnstru-
ments. USA 1982.

[3] GESSLER, J.: Some Results of the Determination
of the Geomagnetic lnfluence on Automatic Level
Instruments. [Workshop on Precise Leveling.]
Hannover 1983.

[4] BECKERS, H.: lnfluence of Magnetism on Precise
Levelling-Shown in the Rhineland-Pfa.lzia.n Part
of the German First Order Levelling Network.
[Workshop on Precise Leveling.] Ha.nnover 1983.

[5] BROŽ, J. - ROSKOVEC, V. - VALOUCH, M.:
Fyzikální a. matematické tabulky. Praha SNTL,
1980.

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,

VÚGK v Bratislave

Užití laserové techniky
pro stavebnictví v PLR Prof. Dr. Ing. Stefan PrzewJockl,

Politechnika Lodž, PLR

V Politechnice Lódž byly vyvinuty a sestrojeny kom·
plety tří laserových zařízení PL-I, PL-2 a PL-3 pro
použití ve stavebnictví. Každé zařízení pracuje sa-
mostatně.

Zařízení PL·} je určeno pro kontrolu tvaru, rovinnosti,
tloušťky a svislosti panelů, prefabrikátů a svislých
stěn metodou boční nivelace (obr. I).

Přístroj PL-I je tvořen třínožkou a ustanovkami,
laserem s kolimující optikou a vozíčkem na kolejnici,
ve kterém je umístěn pentogonální hranol, který je
otáčen elektromotorem. Dále zařízení obsahuje vysoko-
napěťový zdroj pro laser a speciální měřicí latě.
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o SLEDOVANÉ BODY

:MĚŘíTKO ODl;HVLEK
2 : 1

Vysilané záření laseru dopadá na pentagonálni
hranol, který svou rotací vytváří svislou světelnou
rovinu kolmou na výstup z laseru. Chyba kolmosti
svazku laserového záření a roviny pentagonálního hra·
nolu není větší než 60cc•
Schéma měření rovinnosti panelu je ukázáno na

obr. 2. Panel je umístěn mezi dvěma svislými rovno-
běžnými rovinami, které se vytvoří posunem vozíčku
s pentagonálním hranolem po kolejnici. Vzdálenost
těchto dvou poloh vozíčku tvoří bázi měření B. Ozna-
číme-li vzdálenost osy panelu od levé světelné rovi-
ny dL a od pravé dp platí

dL + dp = B. (1)

Označíme-li H projektovanou tlouštku panelu a.JKL,
qdchylku v i-tém bodě na~vé straně panelu od vztaž-
né roviny, je

(
1\ )JKL( = dL-2'f! -OLp

I

kde OLt je čtení na speciální mě#cké lati. Obdobně pro
pravou stranu platí .

JKp( = (dp- ~ H)-OPi' (3)

Veličiny (dL- ~ H) = OL a (dp- ~ H) = Op jsou

pro daný panel konstantní a tedy lze psát

, ,
NAPAJENI.-
, ,

VYSTUPNIOI<I:NI<O

JKL( = OL - OLi ' (211.)

JKpi = Op = OPi • (380)

Ze středních redukovaných čtení OL a Op v sobě od-
povídajících bodech (schéma měřených bodů je ukázá-
no na obr. 3) můžeme určit tloušťku panelu

HLP = (dL + dp) - (OL -Op), (4)

ROTAČNI LASEROVÝ
pMSTROJ PL-2
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a všech bodech měříme dvakrát, což umožňuje
~rčit střední chybu metody dvojic měření

mo = V [~] . (5)

Pro měřené panely byla zjištěna střední chyba
mo = 0,8 mm. Střední chyba určení odchylek panelu
od roviny (či tloušťky) je pak

mÁK = mH = mo V2 A 1,1 mm.

Výsledek měření panelu je znázorněn na obr. 4.

Zařízení PL·2 je určeno pro kontrolu rovinnosti
základů a forem pro výrobu prefabrikátů a též pro
plošnou nivelaci již hotových prefabrikátů a stropů
(obr. 5).

Přístroj PL·2 je tvořen třínožkou, laserem a penta-
gonálním hranolem, který je umístěn ve společném
krytu a otáčí se pomocí elektromotoru. Záření z laseru
dopadá na pentagonální hranol a láme se pod úhlem
10011 s chybou menší než 60cc• Rotací hranolu se vy.
tváří výseč vodorovné světelné roviny.

Komplet se skládá z přístroje PL·2 a tří speciálních
latí s podstavci a ze zdroje vysokého napětí pro laser.

Schéma měření základny formy pro výrobu pre·
fabrikátů je na obr. 6 a měřicí body jsou znázorněny
na obr. 7.

Při měření postupujeme tak, že umístíme PL-2
v jednom rohovém bodě prefabrikátu (bod O) a do
přilehlých rohů (body A a B) umístíme měřicí latě.
Stavěcími šrouby nastavíme přístroj PL·2 tak, aby
pro čtení na bodech A, B, O platilo hA = hB = he = h.

Odchylka i-tého bodu od vztažné roviny je pak

LlR, = h -hl' (6)

I I

NAPAJENI--
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OSA ROTAGE PROVAŽOVAČE
OSA LASEROVÉHO SVAZKU

Obr. 10 Schéma urovnání laserového svazku do svislého
směru

Pro určení přesnosti měření byly hodnoty porovná-
ny s měřením nivelačním přístrojem Zeiss Ni 007.
Přesnost určení odchylek L1R; je shodná jako u zařízení
PL-l.
Zařízení PL·3 je určeno pro provažování bodů ve
svislém směru (obr. 8).

Komplet je tvořen přístrojen PL-3, zdrojem vyso-
kého napětí pro laser a speciálním terčem se čtverco-
vým rastrem.

Přístroj PL-3 je tvořen třínožkou, optickým centro-
vačem a laserem s kolimující optikou a trubicovou
libelou 20cc•

Schéma použití přístroje při výstavbě budovy je
na obr. 9.

Typické případy polohy osy svazku laserového záře-
nf Ilo osy otáčení přístroje PL-3 jsou zobrazeny na.

f"'ZL-IOO

;mmJ
18,5

PL-3

[mm]
21,6

PATRO

-7 -

PZL-100

[mm]
8,0

PL-3

[mm]
9,0

- 6 - 12,5 11,2

- 5 - 9,3 10,2

- t. - 9,5 13,5

-3- 8,S

- 2 - 10,0

-1 -

LASEROVÝ PROVAŽOVAČ PH

OPTICKÝ PROVAŽOVAČ PZl-10(

obr. 10. Podle této polohy provádíme pomocí rekti-
fikačních šroubů posun laserové trubice. Rektifikace
je ukončena tehdy, když na obou terčích ve všech
čtyřech polohách (pootočení o 90°) je stopa laserového
svazku v centrálním bodě.

Přístroj PL-3 byl porovnán s přístrojem Zeiss
PZL-lOO. Výsledky porovnání provažování s přístroji
PZL-IOO a PL-3 jsou znázorněny na obr. 11 (dvě
měření v poloze o 180° pootočená). Střední chyba
metody dvojic měření je ma = 2,0 mm.

Střední chyba určení odchylky L1 od svislice je pak

mL! = ma V2 A 2,8 mm.

Uvedené přístroje a pomůcky jsou prototypy a dosa-
hovanou přesnost měření lze zvýšit za použití elektro-
nických detektorů.

LITERATURA:

[lJ PRZEWLOCKI, S. - WERESZEZYŇSKI, J.:
Miernictwo budowlane. [Skrypty dIa szkól wyžszych. J
Lódž 1984, s. 103-109, 258-259.

Do redakce došlo: 20. 11. 1984

Přeložil:
Ing. Jiří Pospíšil.

katedra speciální geodé:r:ie F5v ČVUT v Praze
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Historie a současný význam
katastrálního území

V letošním roce uplynulo právě 200 let od vzniku ka-
tastrálních území, nejmenších, původně správních,
později technických územních jednotek. Vymezení
hranic katastrálních obcí (dnes katastrálních území)
se totiž dělo při zakládání josefského katastru v roce
1785 jakožto vymezení územních správních jednotek.

2. Historický vývoj katastrálního území

V druhé polovině 18. století se stále výrazněji proje-
vovala nedokonalost stávajícího daňového systému
a jevila se stále naléhavější potřeba provést úpravu
daní stejnoměrnějším a spravedlivějším rozvržením.
Císař Josef II. vycházel z fyziokratické zásady, že půda
je jediným pramenem výroby a hodlal zavést pozem-
kovou daň úměrnou velikosti a produktivitě půdy bez
ohledu na to, zda pozemky patří k dominikálnímu nebo
rustikálnímu katastru. Patentem Josefa II. z roku 1785
byla nahrazena dosavadní jednotka pro odhad vý-
těžku - usedlost, novou jednotkou - pozemkem. Tím
byl.založen katastr pozemkový - tzv. josefský, první
katastr, při jehož zakládání byly uplatněny již dřívější
návrhy na zaměření každého pozemku. Nový josefský
kata str měl být proveden bez ohledu na hranice pan-
ství podle obcí, přičemž katastrální obec se stala novou
administrativní jednotkou (platící až do poloviny
19. století).
Katastrální obec (jako soubor poze;mků) se stala

předmětem statistického šetření v širším slova smyslu.
Př'edmětem katastrálního šetření a měření byly pak
také i hranice (mezníky), druh obdělávání (kultura),
druh užívání, držitel (uživatel) a daEií náležitosti
a vlastnosti pozemku (tvar, poloha, fyzikální, chemic-
ké, biologické vlastnosti). Toto katastrální řízení
(měř'ení a šctí"ení) byl tedy způsob a postup, jakým
podchytit pozemkový soubor pro účely pozemkového
katastru.
Zrovnovprávnění pozemkové držby a práce s mč-

řením a šctř'ením jak selských, tak panských pozemků,
se nelíbily šlechtě, a proto na její nátlak již dekretem
z roku 1792 císa!' Leopold II. tento katastr částečně
zrušil a zavedl pro vrchnostenskou půdu opět systém
placení daně podle katastru tereziánského. Dosavadní
úpravy však posléze nevyhovovaly ani státním potře-
bám (různě zjišťované výměry, malé rozpětí v kul-
turách a jakosti půdy, jež neodpovídalo skutečnosti,
množství změn vzdělávání i jiných nebylo do katastru
doplňováno). To vedlo k vydání patentu císař'e Fran-
tiška I. z roku 1817 pro založení tzv. stabilního ka-
tastru. Tento katastr byl již budován na vědeckých
základech s využitím zkušeností z dřívějších budování
katastrů i zkušeností zahraničních (zejména tzv. mi-
lánského katastru, vyhotoveného pro Lombardii).l)

I) Na území Slovenska, v býv. Uhrách, byl systém evi-
dence a zdanění pozemků obdobný systému v zemích
býv. Rakouska zaveden císařským patentem z roku
1849.

Ing. Jiří Pecka,
Federálni statistický úřad

V stabilním katastru bylo vytvořeno katastrálních
obcí o něco více než v josefském katastru a jsou k nim
zachovány také katastrální mapy (tzv. indikační
skici). V průběhu doby sice docházelo ke změnám
katastrálních obcí, ale v roce 1849 byla katastrální
obec prohlášena za nejnižší správní jednotku a počet
se stabilizoval na 8920 katastrálních obcí v Čechách
a na 2937 na Moravě, celkem na 11 857 katastrálních
obcí. Srovnáme-li to se současnou situací, zjistíme, že
v dnešní době činí počet katastrálních území v ČSR
celkem 13103, z toho v Čechách 9644 a na Moravě
3459.2) Mimo jiné i z toho je patrná relativní stálost
této územní jednotky a její životaschopnost přes její
nyní již historický vznik.

3. Současný význn,m kata''Í''úlníJw (jzemí

Katastrální území se tedy jako eleme!ltární územní
jednotka udrželo dodnes a bylo převzato do platných
právních úprav, týkajících se evidence nemovitostí
a prostorové identifikace informací.

V této souvislosti je účelné si uvědomit, do které
kategorie územních struktur patří vlastně katastrální
území ve vztahu ke všem hlediskúm, podle nichž se
člení území státu. Tato hlediska a tedy i územní struk-
tury jsou (podle [3J) tyto:

- technické, postihující celé území pro poUeby
technických evidencí,

- urbanistické, postihující všechno osídlení, tzn.
urbanizované části území,

- správní, postihující osídlení v úzeluních obvodech
obcí a správních jednotek všech stupňů,

přičemž základními jednotkami pNslušných struktur
jsou pak

- katastrální území (územně technická jednotka),
- základní sídelní jednotka,
- základní územní jednotIm.

Vyhláška č. 23/1964 Sb" kterou se provádí zcikuH
č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí definuje ka-
tastrální území jako technickou jednotku, kterou tvoří
místopisně uzavřený soubor nemovitostí společn~'ovi-
dovaný; obvod jednoho nebo více katastrálních ú7,f'mí
je zpravidla totožný s územním obvodem obce. \~ý-
znam katastrálního území je tedy podtržen významem
evidence nemovitostí, jejímž prostřednictvím orgány
geodézie a kartografie nezastupitelně zabezpeč,ují
celospolečenské úkoly zejména v oblasti ochrany ze-
mědělského půdního a lesního fondu, ochrany socialis-
tického společenského vlastnictví a osobního vlast-
nictví občam\ a v dalších oblastech, zejm. souvisejí-
cích s investiční činností, územním plánování atp.
V neposlední ř'adě vedením evidence nemovitostí
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(a tedy i katastrálních území) vytvářejí orgány geodé-
zie a kartografie (v souladu s meziresortními dohodami)
pro ostatní orgány a organizace jeden ze základních
předpokladů pro vedení jejich vlastních, účelově orien-
tovaných evidencí resp. datových bází, majících vztah
k prvkům územní struktury (např. orgány zemědělství,
lesního a vodního hospodářství, územního plánování,
statistiky, národních výborů aj.).
Vyhláška Č. 120/1979 Sb. o prostorové identifikaci

informací definuje základní územní jednotku (obec),
základní sídelní jednotku (sídelní lokalitu, urbanistický
obvod) a územně technickou jednotku. Územně tech-
nickou jednotkou je zásadně katastrální území nebo
jeho část. Územně technická jednotka je podle uve-
dené vyhlášky stálým statistickým obvodem pro pro-
storovou identifikaci sociálně ekonomických a územně
technických jevů v plošných strukturách území a je
označena identifikačním číslem,3) které se po dobu
existence jednotky nemění. Jednotný číselník prosto-
rových jednotek [4] spolu s příslušnými mapovými
podklady stanovuje závazný způsob prostorové iden-
tifikace informací v rámci plochy státního území
a představuje významný nástroj integrace informač·
ních soustav. Je tedy i vhodným základem jak pro
územní přípravu rozsáhlých statistických šetření, která
se provádějí v těsné vazbě na území (např. sčítání
lidu, domů a bytů, mikrocenzus a obdobná výběrová
šetření), tak pro další statistiky, mající vztah k území
(demografie, životní prostředí aj.). Význam katastrál-
ních území je umocněn i skutečností, že jsou známy
jejich výměry, umožňující vyhodnocení plošných

I) Identifikační číslo územně technické jednotky se s vý-
jimkou případů neosídlených území vytváří na bázi
identifikačního čísla té základní sídelní jednotky, která
tvoří na daném území tzv. jádro osídlení a to přičtením
konstanty 60000; druhé až páté místo identifikačního
čísla územně technické jednotky je totožné s označením,
uvedeným v mapovém podkladu (mapa základních sí-
delních jednotek v měř. 1 : 50000 a mapy urbanistic-
kých obvodů měst v měř. 1 : 10000).

vztahů a tedy i výpočet relativních ukazatelů a to
i za účelová seskupení, jsou.li ohraničena obvodem
katastrálních území.

4. Závěr

Územně technické jednotky jsou tedy pro účely dlou-
hodobějšího sledování informací vyhovujícím útva-
rem; nepostihují však zcela strukturu osídlení a struk-
turu orgánů řízení. Tato skutečnost je podmíněna výše
uvedenými odlišnostmi jednotlivých územních struk-
tur a z toho vyplývajícími obtížnými vzájemnými
vazbami, resp. existujícími výjimkami původně jedno.
značných vazeb (které však lze v zásadě vyloučit
odpovídajícími úpravami katastrálních nebo obecních
hranic). Relativní stálost sítě územně technických
jednotek je však i přes nezbytné provádění změn
v jejich ohraničení nezastupitelnou předností při sle·
dování a technické dokumentaci dlouhodobého vývoje
jevů v plošném územním detailu. Při dodržení skladeb·
nosti těchto stálých statistických obvodů - územně
technických jednotek do základních územních jedno-
tek (tj. územních jednotek, které se pro výkon státní
správy již dále nečlení), budou i nadále vhodnou ele-
mentární územní jednotkou pro prostorovou (plošnou)
identifikaci sociálně ekonomických a územně technic-
kých jevů.
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Do redakce došlo: 2. 5. 1985
Lektoroval:

Ing. Bohumil Kuba.
ČÚGK

z GEODETICKé A KARTOGRAFICKé PRAXE

Úvod

Nové konstrukční prvky geodetických přístrojů
a elektronika přinášejí nejen zlepšení a zpřesnění do·
savadních měřicích metod, ale dávají i podnět k tomu,
abychom se zamysleli nad dosavadními měřickými me·
todami a konfrontovali je s vlastnostmi nových kon-
strukčních prvků a se skutečností, že mikropočítače
spojené s geodetickým přístrojem "on line" nebo
"off line" umožní postupy, které bez kalkulátoru jsou
nevhodné, neekonomické, až nesmyslné.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vylií geodézie FSv ČVUT v Praze

Přesnost uklidnění kompenzátorů je vysoká a převy.
šuje velmi značně subjektivní přesnost urovnání podle
alhidádové libely. Proč tento kompenzátor neužít
k přesnému urovnání teodolitu?
Budiž podle obr. 1 v odklon při 1. poloze dalekohledu

a C zenitový úhel záměry zastavené hrubým šroubem
svislé ustanovky. Na automatickém indexu svislého
kruhu budiž čteno 01 = ,. Otočíme·li alhidádu kolem V
o 2001l, zastabili~l)vaný index J zaznamená při ne-
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změněném zastavení dalekohledu čtení 02 = (c - v)-
- v. Platí 01 - 02 = 2v. Úhel v budeme pokládat za
kladný, když horní konec V se bude od svislice odklá.
nět ve směru záměry.
Horizontaci podle kompenzátoru svislého kruhu pro.

vedeme takto: dalekohled dáme do směru 2 stavěcích
šroubů, čtení °1, otočení alhidády o 200lr, čtení °2,
(rozdíl 01 - 02 = 2v), nastavení mikrometru nebo čtení
na o' = (01 + 02) : 2; tím se poruší koincidence rysek
limbu; její obnovení se provede jedním ze stavěcích
šroubů; otočení alhidády o 100tr, určení čtení 03'

otočení alhidády o 200tr, čtení °4, nastavení mikro·
metru na čtení o" = (03 + 04) : 2, obnovení koinci·
dence diametrálních rysek limbu 3. stavěcím šroubem.
Při dalekohledu v 1. poloze bude v > 0, když 01 > °2;
V < 0 když 01 > °2• PH dalekohledu v II. poloze
v < 0, 01 < °2; V > 0, 01 > 02. Poloha dalekohledu
v jeho poloze ve svislé rovině se nemění při čtení ani
hrubým ani jemným šroubem svislé ustanovky.

Při otáčení alhihády a při konstantním Vmu, bude C
resp. čtení ° periodickou funkcí směru záměry (obr. 2);
v grafu hodnota 0max ukazuje směr, v němž došlo
k odklonu v od svislice (v ~ SOcc při cp ~ 100lr). Po
urovnání teodolitu podle kompenzátoru se ustavení
přístroje podstatně zlepšilo (obr. 2, křivka b -
vmax ~ 5cc při cp ~ 3501l).

Zastabilizovaný index je výhodné užít i při korekci
směrů strmějších záměr na místo líbely. Poněvadž
u moderních typů teodolitů justáž zajišťuje V -L H,
nebude přicházet v úvahu korekce z nevodorovné
klopné osy dalekohledu, ale jen z odklonu vosy alhi-
dády od svislice.
K určení vrp lze užít postup vyplývající z předchá.

zející kapitoly. Po zacílení a určení směru i zenitového
uhlu Crpse přetočí dalekohled v 1. poloze do směru
(cp + 10011), tedy do prava od směru cp; určí se Op. Poté
se přetočí alhidáda o 200lrdo směru (cp - 100tr)a určí 01.

Odklon V od svislice je vrp+100 = ~ (op - 01). Ko-

rekce směru cp je Llcp = Vrp+100/tgCrp(obr. 3d; pohled ve
směru záměry od stanoviska S), kde Crpje zenitový
úhel sledované záměry směru cp.
Tento způsob určení LI cp je nutno užít, je-li postavení

teodolitu nepevné. Při observaci z pilíře, nebo když
stojan stojí na pevné základně, lze využít postup z příští
kapitoly.

+~
,•••"
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Urovnejme teodolit podle kompenzátoru a určeme
způsobem, který jsme popsali výše, odklon v ve čtyřech
směrech vzdálených od sebe úhlově o 2n/4, počínajíce
od směru cp = og, prostřednictvím zenitových úhlů
(;i=Oi, tj. 00-00; °100==°1,°200==°2,°300=°3
(obr. 3). Z nich určíme Vo = 0,5 (02 - 00),'v1 = 0,5
(03 - 01)' Pro v platí V'P = Vo sin cp - VI cos cp.Korekce
libovolného směru pak bude

LI _ Vo sin cp - VI cos cp
cp - tg (;'P

a není třeba měřit odklon pro každou záměru zvlášť.
Budeme-li mít k dispozici kapesní kalkulátor, korekci
snadno určíme a připojíme již v poli (např. při vyty-
čování).

U některých elektronických teodolitů (např. WT2000,
Aga 140) při čtení směrů působí celý dělený kruh,
takže měřený směr není zatížen chybami v poloze
rysek jednotlivých čtecích průměrů. Proto není důvod
k reiteraci kruhu a odpadá nutnost rozdělit měření
osnovy na skupiny odstraňující jako celek systema-
tickou chybu v dělení kruhu. Je ovšem nutno uvážit, že
zvýšení přesnosti vyžaduje vícenásobné cílení i čtení
(i když elektronické čtení bude objektivnější). Třeba
také eliminovat stáčení stativu či konstrukce obser-
vačního stolku. Navíc při proměnlivé kolimační chybě
bude třeba měřit v obou polohách dalekohledu. Jak
patrno, struktura měření směrů musí zůstat zachována
až na použití skupiny v klasickém slova smyslu.
Těmto požadavkům plně odpovídá postup kdysi

doporučený H. Wildem. Jeho technologické schéma je
v tab. 1. Střední chyba libovolrého směru je mx =

Tab. 1

řada poloha otáčení pořadí
dalek. alhidády zámčr

I 2-3x -+

1 I
2 II

II 2-3x ~
3 II
4 I

= V[vv] : {ř(n-I) (ř -I)} = V[vv] : {12(n - I)} kde
ř = 4 je počet řad a n počet směrů. Zpřesnit měření je
možné dvojím cílením s příslušným čtením (budou to
další řady a koeficient 12 se změní na 56).

Při požadavcích menší přesnosti stačí zjednodušený
postup skládající se pouze z 1. a 3. řady. I v tomto pří-
padě dvojí cílení zlepší přesnost a my v podstatě
přejdeme co do počtu měření směrů na klasickou sku·
pinu.

V případě, že se zjistí, že kolimační chyba je prak-
ticky konstantní anebo se mění jen v mezích požado-
vané přesnosti měření či vytyčování, lze ji předem
zjistit, zavést do mikropočítače teodolitu tak, aby na
výstupu byly směry o ní již opravené a nebylo třeba
měřit či vytyčovat v obou polohách dalekohledu. Zmí·
něné přístroje a i jiné elektronické teodolity vybavené
mikropočítači příslušný program mají již zabudovaný.

Lektorova I:
Ing. Václav Slaboch, CSc.,

ČÚGK

, '

Z PRACí STUDENTSKÉ VĚDECKÉ, UMĚLECKÉ A ODBORNÉČINNOSt'l

Poruchy V dráze umělé družice Země
způsobené odporem atmosféry

Předložený článek se zabývá působením odporu atmo-
sféry na polohu umělé družice Země (UDZ). Tím ro-
zumíme jak změny v pravoú,hlých prostorových sou-
řadnicích x, y, z UDZ, tak i změny drahových elemen-
tů. Vysvětlení potřebných pojmů, jakož i zdůvodnění
studia těchto vlivů pro účely geodézie a především
dálkového průzkumu Země (DPZ) je uVfdeno v prá-
ci [1].,
Vliv odporu atmosféry patří mezi tzv. vlivy negra-

vitační podobně jako vliv tlaku slunečního záření,
viz [2]. JěvšakBložitějšího charakteru než vlivy uvá.

Doc. Ing. Josef Kabeláč, !CSc.,
Ingr'"Tomáš J~f1sa,

katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v ~raze
!

děné v [1] a [2], především v důsledku velmi těžce
postižitelné hustoty atmosféry, proměnlivé s místem
i časem. Ani v současnosti není problém beze zbytku
vyřešen. Je odhadováno, že chyba činí 10 % nebo
více celkové hodnoty. Navíc k tomu přistupuje ještě
rotace atmosféry a její nepravidelné proudění, nazý-
vané vítr.
Problematice spojené s odporem atmosféry je ve

světě věnována velice bohatá odborná literatura, jme-
nujme alespoň [3] a [4]. Pro nás je však potěšitelné, že
to byli právě čeští odborníci, kteří velkou měrou při-
spěli k vyřešení této problematiky - L. Sehnal [5],
P. Lála [6] aJ. Klokočník [7] z Astronomického ústavu
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ČSAV. Všeobecný přehled o zde řešené problematice
najde čtenář např. v [8].

2.1 Atmosféra nerotuje

V tomto odstavci ,budeme předpokládat, že atmo-
sféra je nehy bná vůči těžišti Země. Poruchová síla,
charakterizovaná poruchovým zrychlením F působí
tedy přesně v opačném směru než vektor postupné
rychlosti V pohybující se UDZ, viz obr. 1. O
Podle [I, rov. (7)] je naším prvním úkolem nalézt

vztahy pro složky poruchového zrychlení Fx' Fu, Fz,
neboli rozložit· poruchové zrychlení F do souřadných
os x, y, z. Podle [5 a 8] platí

I A V
F= -2CD --;;:ne V2M' (I)

kde CD je koeficient odporu atmosféry, závisející na
výšce, viz. tab. I, Ajm je poměr plochy příčného řezu
UDZ k její hmotnosti a e je hustota atmosféry. Blíže
je o těchto veličinách pojednáno v odst. 3. Symbol V,
viz. též obr. I, značí postupnou rychlost družice. Pro
vyjádření složek Fx, Fu, Fz vyjdeme ze vztahu

(F F F )T - ~ (* * *)Tx' v' z - V x, y ,z ,

kde x*jV = cos (V, x) atp. *) Postupnou rychlost určí-
me ze zákona živé síly

kde ~* == - V ; sin v, '/}* = V ; (e + cos v), viz [I],

jsou časové změny orbitálních souřadnic. Je také mož-
né použít vztahu

G= ) ~ [ r: ~)(~)V:~"'
kde n je střední pohyb družice, a, p, e hlavní osa, para-
metr a výstřednost její dráhy, /l = k2 (Mo + m), kde
k2 je Newtonova gravitační konstanta, Mo a m hmot-
nost Země a družice, takže pro m = Oje /l geocentrická
gravitační konstanta a v je pravá anomálie. Význam
směrových kosínů v maticích rov. (4) a (5) je znázorněn
v [I, obr. I]. Pomocí rov. (3), (4) nebo (5) jsou určeny
složky rov. (2) a je tedy možno přistoupit ke dvojí
numerické integraci pohybových rovnic [1, rov. (3)].
Převod na složky S, T, W se děje pomocí [I, rov.(4)].
Poté je možno přistoupit k numerické integraci Gauso-
vých planetárních rovnic (GPR) [1, rov. (2)]. Tím je
vlastně vyřešena úloha vlivu· odporu nehybné atmo-
sféry na pohybující se UDZ.

*) Symbol x* značí časovou změnu souřadnice x, tedy
x* = dxjdt atp.

~U02

Obr. 1Rozklad postupné rychlosti V do složek r* a rv*
a poruchového zrychlení F do složek S a T

Protože použitím rov. (3) udílíme atmosféře nulovou
rotaci, platí nutně, že poruchová složka W = O,
viz. [I, obr. I]. Proto jsme také mohli použít jedno-
duchého kontrolního výpočtu složek S a T. Z obr. I
vyplývá, že ;

S = F cos ex, T = F sin ex (6)

r*
cos ex = V' . rv*

Slllex =V.

Podle 2. Keplerova zákona platí, že 2P == c = r2 v· ==!

="= V/lP, takže r* =V~ e sin v, rv· =V~ (I +ecosv).

Tyto vztahy dosadíme do předchozích a poté do
rov. (6), do kterých rovněž zavedeme poruchové
zrychlení F z rov. (I). Dostáváme

s = - ~ CD ~ e V V ; e sin v,

2 + 2 e cos v - I + e2V2 = /l---------
a (I-e2)

v == V ; (1 + 2 e cos v + e2)1f2 •

Kontrolní výpočet složek je tedy možné uskutečnit
pomocí vztahů
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s = -~ OD~eJ!... (1 + 2 e cos v + e2)1/2 e sinv,
2 m p

1 A f-l
T = -- 0D-e-(1 + 2ecosv +2 m p

+ e2)112 (1 + e cos v).

S těmito rovnicemi je možné provést numerickou
integraci GPR [1, rov. (2)] jen za předpokladu, že
hustota atmosféry po celé dráze UDZ je konstantní,
což je požadavek nereálný. Proto je hustota e nahra-
zována funkcí výšky, vztahy rozvedeny do řad a pak
teprve dochází k integraci GPR. Toto jsme my obešli
numerickým integrováním, viz odst. 4.

2.2 Atmosféra rotuje

Pro další zpřesnění výpočtu změn drahových elemen-
tů, případně změn pravoúhlých prostorových souřad-
nic UDZ, je nutné uvážit rotaci atmosféry a z ní
vyplývající poruchovou sílu projevující se poruchovým
zrychlením ,1F a jeho složkami ,1F"" ,1F1" ,1F •. Ana.
logicky k rov. (1) platí

_ 1 A 2 ,1V
,1F - 20D me ,1V 1,1 VI ' (7)

kde ,1V(,1V"" ,1VI/' ,1V.) představuje vektor postupné
rychlosti atmosféry v místě UDZ, vyplývající z její
rotace. Vektor ,1V je vztažen k místu UDZ, kterou
považujeme za nehybnou. Dále platí

(,1F"" ,1FI/' ,1F.)T =
= ,1F(,1 V"" ,1VII' ,1V.)TI,1v.

Jsou·liw (O,O,w) a r (x, y, z) vektor rotační rychlosti
atmosféry a polohový vektor UDZ v rovníkovém
systému, viz. [1], platí vektorový součin,1V=w X r,
z něhož .

(,1V"" ,1VII' ,1V.)T = w(-y, x, O)T. (9)

Tuto rovnici dosadíme do rov. (8), ,1F v ní nahradíme
rov. (7) a dostáváme

(,1F ,1F ,1F)T = ~O ~ ,1V2 w(-y, x, O)T
"" 11" 2 Dme ,1V

Konečně z rov. (9) vyjádříme ,1V a po malé úpravě
máme

1 A V--(,1F"" ,1FlI, ,1F.)T = 2OD m(!W2 x2+y2(-y, x, O)".

(10)

Tím je možno přistoupit ke dvojí numerické integraci
pohybových rovnic [1, rov. (3)] nebo převést složky
v rov. (10) na složky ,1S, ,1T, ,1W pomocí rov. (4)
v [1] a provést numerickou integraci GPR, viz. [1,
rov. (2)]. Tím je řešena úloha vlivu rotující atmosféry
na nehybnou UDZ v jednom každém bodě její dráhy.
Výsledné poruchy jsou dány součty změn, ať již sou-
řadnic či drahových elementů, z odstavce 2.1 a 2.2.
Společné řešení je dáno součtem rov. (2) a (10). Po
úpravě platí

(~:t~~:)= ~ OD ~ e(;:: -;)( W2 VX1 + y.)'
F. + ,1F. z, °

(11)

kde V udává rov. (3) a e viz. odstavec 3.3 a rov. (15).
Podobně i zde je možný přechod na složky S, T, W.
Rotační rychlost w je zde vyjádřena v radiánech za

hvězdnou sekundu. Často se vyjadřuje rychlostí A
v otočkách Země za den. Mezi nimi platí vztah

2n
w = 86400 A.

Rov. (8) může rovněž posloužit k podchycení ne·
pravidelného proudění atmosféry. Příkladem je vítr
zonální (ve směru rovnoběžek) a meridiální (ve směru
poledníků), viz. odstavec 3.5 a [4].

3. Projednání veliěin v základní rovnici (1)

3.1 Veličiny A, m

Pro teorii rušené dráhy UDZ je nutné znát velikost
balistického koeficientu" = OD Alm s tím, aby součin
OnA byl konstantní. Tomuto požadavku bezpečně
vyhovují kulové UDZ. Dále je žádoucí, aby převrácená
hodnota tzv. příčného zatížení, tj. Alm, byla co nej.
menší a rovna konstantě. Hodnoty A a m jsou dány
výrobcem. Hodnoty OnA resp. " mohou však být urče·
ny i z pozorování, např. [8]. V [9] je uváděno pro kulo·
vou UDZ A = 2nr2 a pro válcovou A = Ld (0,818 +
+ 0,25 LID), kde r je poloměr koule a L, d výšk&
a průměr válce.

3.2 Veličina OD

Ve výškách, v nichž se pohybují družice (nad 150 km),
přestává platit aerodynamická teorie vlivem velmi
malé hustoty vzduchu. Bylo by proto správné zavádět
hodnoty koeficientu On odporu atmosféry v závislosti
na výšce. Pro družice ve výšce 180 až 500 km je CD
okolo 2,1 až 2,2 pro kouli, 2,1 až 2,25 pro válec a 2,2 pro
rovnou desku, postavenou kolmo ke dráze. Pro nesta·
bilizovaný válec je pro střední plochu OD = 2,15 a pro
kužel 2,10. U válcových družic můžeme brát za těchto
podmínek OD = 2,2, aniž bychom se dopustili chyby
větší než 5 %. Viz. též tab. 1. Pro teorii rušené dráhy
UDZ není však nutné znát přesně velikost koeficien.
tu On, ale je nutné znát velikost balistického koeficien·
tu ". Bližší viz. v [3].

3.3 Hustota atmosféry a její změny

Abychom mohli zkoumat vliv rušící síly vznikající
vlivem odporu atmosféry a působící na UDZ, je třeba
určit hustotu atmosféry v místě, v němž se družice
nachází. Hustota atmosféry se mění exponenciálně
v závislosti na výšce, ale ke změnám dochází i s časem.

Tab. 1 Závislost koeficientu Cn odporu atmosféry ns
výšce h
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Obr. 2 Průběh hustoty (2 s výškou h podle [12]. (2I' Hl-
maximum denních průměrných hodrwt, maximum střední
sluneční aktivity, místní čas 14hOom; (22' H2 - minimum
denních průměrných hodnot, maximum střední sluneční
aktivity, místní čas 14hOom, roční efekt; (23' H3 - mini·
mum nočních průměrných hodnot, maximum střední
sluneční aktivity; (24' H4 - minimum denních průměr-
ných hodnot, minimum střední sluneční aktivity, místní
čas 14hOom; (2s, Hs - minimum nočních průměrných
hodnot, minimum střední sluneční aktivity, roční efekt.

Hl' ... , Hs viz. obr. 6

Na základě přímých měření v atmosféře a z družico-
vých pozorování bylo vytvořeno několik teorií k určení
hustoty atmosféry v daném místě a čase. Pro informo-
vanost čtenáře některé z nich společně s příčinami je.
jich změn uvedeme.

Hustota atmosféry.

V práci [10] je vyjádřena hustota vzorcem (2 =
= (20 exp[-k(r - R)], kde (20 je hustota ve výšce
h = O, tj. pro r = R, k = 0,1082, R je poloměr Země
a h = r - R výška družice nad povrchem Země.
V práci [8] je uveden vzorec

(2 = (20 exp [_ h ~ ho ] ,

kde H je škála výšek (viz. dále) a ho výška, pro niž je
určena hustota (20' V práci [5] je uváděn vztah (2 =

= (20 (1 + {J cos" ~), kde {J, n jsou koeficienty a"P je

úhel mezi průvodičem UDZ a osou vzdutí atmosféry,
viz. obr. 4. Hustotu (20 určujeme ze vztahu log (20 =

= a + bh + c exp (dh), kde a, b, c, d jsou rovněž
koeficienty závisející na sluneční aktivitě a spolu
s koeficienty {J, n jsou určovány z měření na UDZ. Je.
jich přenos na jiné UDZ jsme dosud neověřovali. Další
složitější a přesnější výpočetní vzorce pro určení hus-
toty atmosféry uvádí např. [ll] a [12]. Podle [12] je
na obr. 2 zakreslen průběh hustoty (2 s výškou h v zá-
vislosti na různých podmínkách.

Změny v hustotě atmosféry.

Podle [8] jsou způsobeny následujícími vlivy.
1. Dennf efekt. Tento jev způsobuje maximální vzrůst
hustoty v dané výšce kolem 14. hodiny a minimum
mezi plllnocí a svítáním. Ve výšce 650 km je maximál-
ní hustota IOkrát větší než minimální, viz. obr. 3.
Ve výšce 200 km dosahuje tento vliv až 40 % prů.
měrné hustoty. Velikost denní změny tedy závisí i na
výšce. Tento efekt je způsoben změnou teploty atmo-
sféry v závislosti na výšce Slunce nad horizontem.
Ve dne jako by se atmosféra vydouvala - liníe stejné
hustoty vytváří vzdutí, viz obr. 3 a 4, mírně se opož.
ďující za Sluncem. Ve výšce 500 km dosahuje hodnot
100 km. Tj. denní hodnota hustoty ve výšce 600 km
je rovna průměrné noční hustotě v 500 km.
2. Dvacetisedmidennf perioda odpovídá periodě rotace
Slunce kolem své osy vzhledem k Zemi. Tento efekt
je závislý na množství a aktivitě slunečních skvrn na
přivrácené straně Slunce. Ve výšce 200 km (600 km)
může vyvolat 20 % (70 %) změny od průměrné hus·
toty.
3. Jedenáctiletý cyklus vyvolává nejpomalejší, ale
největší změny. Porovnáním hodnot z roku 1958,
kdy byla sluneční aktivita maximální a z roku 1964,

4
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:'2;1n11·_~: 415 4.,,"
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1~ ~L:1S!I""
~ I t ! 1 I 1'0 I I I I I I , [ I ! I I I I/",[hod]

'" B i2. 11,. 1(; i8 20 22 24

Obr. 3 Závislost hustoty (2 atmosféry na středním (lIlu-
nečním) místním čase m
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kdy byla minimální, zjišťujeme, že ve dne ve výšce
300 km klesla hustota průměrně 3krát a ve výšce
600 km asi 20krát, obr. 5.
4. Šestiměsícní cyklus vyvolává amplitudu ve vysce
350 km asi 40 % střední hustoty. Maxima dosahují
změny v dubnu a říjnu, minima v lednu a červnu.
5. Nepravidelné změny jsou svým způsobem výjimeč-
né. Závisí rovněž na činnosti Slunée a je těžké je před-
vídat. Mohou trvat jen několik dní nebo hodin, ale
mohou dosáhnout poměrně velkých hodnot.

3.4 Škála výšek

Další veličinou je škála výšek H, viz. rov. (13). Je
to vlastně výška, jíž odpovídá e-násobná změna husto-
ty atmosféry. Velikost je př'itom závislá na poloze
i činnosti Slunce. Podle [12] je závislost škály výšek H
na výšce h a na různých podmínkách vyjádfena grafy
na obr. 6. Podmínky, za kterých byly určeny veliči-
ny Hl' ... ,H 5 zobrazené na obr. 6, jsou uvedeny
u obr. 2.

h[km]
700

::L
.200

10"

Obr. 5 Změna hustoty e s vyškou h, způsobená jeden4cti.
letymeyklem L.I

3.5 Rotace atmosféry

Pokud předpokládáme, že atmosféra rotuje stejnou
úhlovou rychlostí jako Země, potom je její úhlová
rychlost A = 1, viz. rov. (12). Ve skutečnosti ovšem
A :cF 1 a v důsledku toho vzniká tak zvaný zonální
vítr, což je vítr ve směru rovnoběžek. Pro A = 1,0 je
postupná rychlost větru vůči Zemi V A = O. pJ;O
A > 1,0 je postupná rychlost větru VA > O vůči
Zemi a směr větru od západu k východu. Pro A < 1,0
je postupná rychlost větru VA < O vůči Zemi a směr
větru od východu k západu.Velikcst rychlosti rotaceA
atmosféry závisí především na výšce, dále na ročním
období a místním čase, viz. obr. 7. Její střední hod-

hl~]t

1500 f
1':ocl

I
13001.

Obr. 6 Průběh škály vyšek H s vyškou h podle [12].
''Vyznam Hl' ... , Hs víz. obr. 2

nota od 125 km, kde je A = 1,0, stoupá na A = 1,22
pro 325 km, pak opět klesá na 1,0 pro 430 km a na
0,82 pro 600 km. Další změny jsou způsobeny efektem
,den-noc', Hodnota A dosahuje maxima "večer",
tj. od 18 do 24 h a minima "ráno", tj. od 6 do 12 h,
víz. obr. 7. Rotace závisí také na roční době. Oproti
střední hodnotě je v zimě o 0,15 vyšší' a v létě o 0,1
nižší. Postupnou rychlost větru VA pro obecnou země-
pisnou šířku T určíme ze vzorce

2n
VA= (A -1) 86400 (R + h) cos T, (14)

kde R + h je průvodič UDZ. Při numerické aplikaci
bychom z obr. 7 vyjmuli rotační l\odnoty A, přirozeně
odpovídající výšce UDZ a období měření a·dosadili
postupně do rov. (12) a. (10) nebo (U).

1985/232



GeOdeticky a kartografický obzor
rOčnlk 31/73, číslo 9/1985 233

f~~
160

1,2

{

1pl
,~ 0,8 I

-< J'r
I ~~ __ ~ __ " .__ L~L_~~ __ ~

~"'.~~;:"~~~~~'-b"
Rai~1 pr.:.•..•..ěr I'bCn,' doba..

"'--<160. '"Vý'hai·
Il'<~] ;,;~d

Obr. 7' Závislost rychlosti A atmosféry na výšce h,
místním čase MČ ("ráno",,,večer") a ročním období

(léto, zima)

Mimo tohoto tzv. zonálního větru, působícího ve
směru rovnoběžek, existuje také vítr meridiální.
Teorii působení meridiálního větru vytvořil King-Hele
[4]. Velikost účinků, jimiž se tento vítr projevuje na
drahových elementech UDZ je závislá především na
sklonu i dráhy a na argumentu pericentra ro,vysvětle-
ní pojmů viz. [1, obr. 1]. Při sklonu dráhy 45° a men-
ším je účinek meridiálního větru právě tak velký jako
zonálního a je nutné jej do !výpočtu zahrnout. Nej.
silněji se efekt způsobený meridiálnlm větrem projevuje
u UDZ se sklonem dráhy menším než 45° a argumen-
tem pericentra do do 60°.

Numerickou aplikací byl ověřen pouze případ pro ne-
rotující atmosféru, odst. 2.1. Byl použit příklad uve-
dený v [1]. Jde o model, který se velmi dobře přibližuje
skutečnosti. Jsou zde uvedeny drahové elementy UDZ,
jakož i časy odpovídající diskrétním polohám UDZ
na její dráze během jedné otočky a geocentrická gra-
vitační konstanta GMo. Numerické hodnoty speci-
fické pro případ vlivu odporu atmosféry jsou násle-
dovné: koeficient odporu vzduchu CD = 2,2 a příčné
zatížení AJm = 1,4137.10-3 m2 kg-I, což jsou hodnoty
přibližně odpovídající družici Lageos.
. Pro hustotu e jsme nepoužili žádný z modelů uvede-
ných v odst. 3.3 pro jejich zbytečnou složitost, ale
také ne jednoduchého vzorce (13) pro jeho značnou
nepřesnost. Proto byl v práci [13] odvozen vztah

e = eo exp [_V~n2:'5l (15)
kde eo = 1,225 kg m-3 a h [km] je výška UDZ. Při
porovnání tohoto vzorce se složitějšími modely, např.
ClRA 1972 [11], nebyly rozdíly větší jednoho řádu,
což je pro naše účely postačující přesnost.
Po postupném dosazení numerických hodnot, získa.

ných pomocí rov. (15), do rov. (1) a (2) as užitím
rov .. (3) a (4), byly vypočteny složky F", FjJ, F. pro
107 diskrétní{)h poloh UDZ [1], které se od sebe lišily
vždy o jednu časovou minutu, což je inte~rační inter·
val. ~ahrnují.celou jedlluot9čku, která přesně činí
105,fí~58974min. ze slož~k1;,,'• .FjJ' F. byly vypočteny
složky S, T, W = 0[1, rov. (4)] a,postupně dosazovány

do GPR, [1, rov. (2)]. Metodou Runge-Kutta byly
poté získány numerickou integrací změny drahových
elementů pro jednu každou polohu. Obr. 8 předsta.
vuje krátkoperiodické změny' drahových elementů
během jedné otočky. Pro ilustraci jsou vyneseny
i výsledky s integračním intervalem 5 a 10 min.
K největším změnám dochází v oblasti kolem peri-
gea A, tedy v místě, kde se UDZ pohybuje nejblíže
k Zemi, tzn. v nejhustších vrstvách atmosféry. Za
pozornost stojí také symetričnost Llro a LlMo' Je způ.
sobena tím, že ro měříme do perigea a Mo od perigea,
obojí v rovině dráhy UDZ. Změna Lla nejvíce narůstá
v prvních a posledních 15 minutách po a před prů-
chodem perigeem. Je patrné, že velká poloosa se vli-
vem odporu atmosféry stále zmenšuje a UDZ tedy
klesá k ZemLOhdobně tomu je u Lle - eliptická dráha
přechází postupně v kruhovou. Změny LIg a Lli jsou
nulové jen v případě, kdy atmosféra nerotuje vůči
těžišti Země. Z obr. 8 je patrné, že po proběhnutí
jedné otočky se některé drahové elementy změní
oproti stavu na počátku. Vznikají tak změny dlouho-
dobé, které se načítají po každé vykonané otočce
UDZ.
Závěrečná tab. 2 ukazuje tyto změny drahových

elementů za jednu otočku získané extrapolací na nulo-
vý integrační krok, viz. [1].

V současné době se s dalším rozvojem DPZ, jakož
i metod vyšší geodézie, stále více prosazují metody
družicové geodézie. Vzhledem k jejich zpřesňování je
třeba, aby byla co nejpřesněji určena poloha UDZ,

~~·iu-
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Obr... 8. Kratkoperiodické změny. drakových .elementů,
jeJíchvýznam víz. [1, obr.J, vý.razy (1)], pro integrační
intervaly 10min ,.- .• - •• , 5min ,.- - - a 1min .-.-.'-.
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Tab. 2 Změny drahových elementú za 1 otočku, získané
extrapolací na nulový integrační interval, viz[l]

Změna elementu za 1 otočku I Hodnota

.d.Q 0",0000

.di 0",0000

.d(C' 0",0021

.da -0,8470 m

..1e -0,9790.10·;

L"'f. - 0.,0022

tedy její drahové elementy. K tomu by měly posloužit
výsledky této práce společně s výsledky prací [1]
a [2].
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z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Mezinárodní výstavy EM BAX·PRI NT a
REPRO 1985

K tradiční mezinárodní výstavě obalové a tiskařské
techniky Embax-Print byla v tomto roce přičleněna
v Brně i mezinárodní výstava reprografických zařízení
a racionalizačních prostřed!ků pro technické a organi-
zační práce Rep.ro '85. Výstava Repro se konala naposle·
dy samostatně v roce 1979 v Praze u 'příležitosti Světového
kongresu reprografie. Tentokrát jsme měli v Brně mož'
nost spatřit novinky obou oborů pohromadě. Současně
jsme si při prohlídce expozic uvědomovali, že z hlediska
technik, procesů, chemikálií se stírá rozdil mezi repro-
grafií a polygrafií. Považujeme proto spojení obou vý-
stav za velmi vhodné. Také připojení mezinárodní vý-
stavy mani:pulační a skladovací techniky Intrama mělo
svůj účel. Podívejme se v krátkosti na nabídku novinek
podle jednotlivých reprografických a polygrafických
technik.

ELEKTROGRAFIE. U elektrografických přístro;t1 pro
přenosové kopírování se zdařilo zvýšit citlivost k barvám
za účelem lepšího převodu barevných předloh do černo-
bílých kopií, spec. u světle modré a naopak bylo umož-
něno potlačit pozadí, např. k červené a žluté. Přístroje
umožňují zhotovovat oboustranné kopie. Podávání před-
loh je řešeno jako poloautomatické pomocí nakladačů.
Elektronické systémy řidi velikost poměrů zobrazeni,

obstarávají přerušení kopírování, jeho obnovu včetně roz-
poznávání velikosti papíru. Alfanumerická display po-
skytuje několik desítek informací pro obsluhu a informu-
je o spolehlivosti přístroje. Poruchy na přístroji jsou sig-
nalizovány samotestovacím zařizením různých funkčních
mist. K přfstrojům jsou připojovány vícepřihrádkové tří-
diče, které umožňují snést mnohastránkové komp.ety.

Kromě černobíle reprodukujících p:ístrojů je na trhu
a sériově se vyrábí přístroi plO zhotovování barevných
kopií (firma Canon - Japonsko). Přístroj umožňuje zho-
tovit barevné kopie na způsob ofsetového čtyřbarvotisku
a kromě toho kopírovat v jednotlivých barvách (purpu-
rové, azurové, žluté, zelené, červené a modré). Při zho-
tovování kopii na papír se využívá principu xerografic-
kého kopírovánf. Kopie se mohou zhotovovat ve formátu
A3, B4 a A4. Počet kopií se pohybuje do 15 exemplářů.
za minutu. Samotný přístroj není nikterak velký - skříň
zhruba v rozměru 1,5X1 X0,8 m a o hmotnosti 430 kg.

DlAZOGRAFIE. Dnešní velkoformátové diazografické
přístro;e mají velkou pracovní rychlost - např. 12 až 13
metrů za minutu při použití papíru o šíři role 120 cm.
Podávání roli papíru a rozřezání je proto automatické.
Současně je řešeno poskládání kopií do požadovaného
formátu výkresové dokumentace pomocí příčného a po-
déln~ho skládacího zařízení.

MIKROFILM. Vystavovaná mikroštítková kamera (fir-
my Schaut - NSR) je konstruována pro velký formát
předloh (100X140 cm) s možností velkého zmenšení
(1:36) s potřebnou automatikou v zaostřování, kompen-
zaci osvětleni při denzitně rozdilných předlohách a s kon-
trolou vyvolávacího procesu. Má možnost zpětného zvět-
šování, a to až do rozměru pů.vodni předlohy.
Mikrografické zpětně zvětšu;ící zařízení (firma Ren-

ker - NSR) má univerzální použiti. Kopie lze zhotovovat
jak ze svitkových filmů, mikrošUtků, mikrofiší i COM
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mikrofiší vyhotovených na halogenidostříbrných nebo
diazografických materiálech. Kopie se zhotovují xerogra-
fickým kopírováním.

NOVÉ: FIRMY. V oblasti nových firem je třeba zazna-
menat vytvoření světového koncernu AARQUE, který se
zabývá výrobou reprografického zařízení a materiálu pro
technická a administrativní pracoviště. Pro Evropu má
firma název Aarque Systems se sídlem v holandském
Delftu [dříve společnost GAF).

REPRODUKČNÍ FOTOGRAFIE. Výstavním artiklem jsou
stále fotografické kamery se svislou osou. Mají výhodnou
kombinaci ručního a elektronického ovládání. Kamery
jsou vybaveny desítkami programů pro perové a síťové
práce. Při síťových pracích se např. na kameře zadá
Dmin a Dmax a mikroprocesor vypočítá potřebnou před-
expozici, expozici a dodatečnou expozici. Přesto se kupují
i vertikální kamery. Mají tu přednost, že lze při jejich
umístění uplatnit dvoukomorové uspořádání [předlohová
část ve světlé, kazetová část v tmavé místnosti), což
nelze uplatnit u kamer se svislou osou.

Velkokapacitní vyvolávací zařízení [Agfa-Gevaert) pro
lith vyvolávání pracují systémem R.E.S.OX, tj. oddělenou
regenerací vyčerpaných lázní způsobenou jednak vyvolá-
váním filmů, jednak oxidací. Stejně tak jsou tyto pří-
stroje uzpůsobeny pro rychlé zpracování procesem R.A.L.
(Rapid Acces Lith). Vyvolávací zařízení lze spojit s mí-
sicím a dávkovacím přístrojem regenerátoru. Dávkování
se co nejvíce při myká skutečnému chemickému opotře-
bení vývojky. Chemický rozbor je však nahrazen fyzikál-
ním zjištěním, a to následovně: Zpracovaný film je trans-
portován nad řadou LED - diod [Light-Emitting-Diodes),
které se nacházejí v horní části snímače. V dolní části
paralelně s LED-diodami je řada fotobuněk, které zazna-
menávají množství světla prošlého filmem s množstvím
světla, které dopadá v případě, že film neprochází. Oměr-
ně k propočtu množství světla pro určitou velikost filmu
se přivede ze zásobníku určité množství regenerátoru.

Reprodukční filmy s konvenční halogenidostříbrnou cit-
livou vrstvou jsou z velké části vyráběny pro perové
a síťové práce. Materiály se zpracovávají metodou R.A.M.
(Rapid Acces in Metol-Hydrochinon) ve vývojkách při
40°C. V sortimentu pro perové snímky najdeme takové,
jejichž vysoká hustota snižuje retuš řezných hran a vý-
skyt nečistot. Filmy pro skenery jsou vysoce citlivé,
ortochromaticky senzibilované a osvětlují se xenonovými,
argon-laserovými nebo He-Ne laserovými světelnými zdro-
ji. Materiály pro zpracování na bílém světle mohou být
vystaveny tomuto světlu o intenzitě 200 lx až 30 minut,
aniž by se tvořil závoj. Materiálů na bázi d1fúzních pře-
nosfi DTR [Diffusion Transfer) se používá kromě zhoto-
vení kopie na papír nebo film, zvláště ke zhotovení tis-
kových forem. Postup zpracování je velmi jednoduchý.
Expozice se provede na negativní materiál v kopírce
nebo kameře. Negativní materiál se vyvolává spolu s pozi-
tivním materiálem ve vyvolávacím přístroji a v konečné
fázi se negativ a pozitiv od sebe oddělí. V málo pozmě-
něné formě se této technologie používá ke zhotovení
tiskových forem.

Kvalita reprodukčních filmfi je obohacena o praktic-
kou definici hranové ostrosti. Firma Agfa-Gevaert nazvala
svfij zpfisob určování hranové ostrosti L.O.S a hranovou
ostrost vyjadřuje délkovou mírou - např. 2,2 !J. a čím
je hodnota nižší, tím je hranová ostrost lepší. (Pozn.
Autor nemá v současné době k dispozici bližší popis
uvedené metody).

FOTOSAZBA. Dosavadní vyráběné halogenidostříbrné
fotografické materiály pro fotosazbu respektují velmi
vysokou rychlost sazby znakfi a jsou proto zvláště citlivé
na světlo rfizných zdrojfi jako je xenonová blesková vý-
bojka, katodová trubice, nebo He-Ne lasery. Osvitnutý
materiál musí však být fotograficky zpracován. Novin-
kou je záznamové zařízení firmy Agfa-Gevaert pracující
na principu přenosové elektrografie. Záznam se pořizuje
xerografickým kopírováním na papír. Zařízení je proza-
tím schopné reprodukovat pouze několik typfi písma
a v neměnné velikosti. Záznam znaků je zdařilý a lze
mu předpovídat slibnou perspektivu po zdokonalení [roz-
šířením počtu matric a možnosti změny velikosti zna-

kfi). Není vyloučeno, že uvedený zpfisob záznamu zna-
ků se stane vhodným médiem nejen pro oblast reprogra-
fie, ale později i polygrafie.

TISKOVÉ: FORMY. Kopírky pro zhotovování tiskových
forem jsou vybavovány difúzními světelnými zdroji a auto-
matikou, která po nastavení doby osvitu a sklopení krytu
obstará další úkony. Dochází k odsávání vzduchu a po
dosažení potřebného vakua nastane osvit a v příštích
sekundách se vakuum zruší. Nastavená doba osvitu se
zobrazuje digitálně. Světelné zdroje i skleněná deska jsou
během provozu ochlazovány. Kopírky se vyrábějí ve tva-
ru skříní s postavením na podlahu, nebo jednodušším
provedení jako nízké skříně k položení na stůl.

Maloformátové kopírky tiskových forem jsou zhotovo-
vány tak, že současně plní i funkci vyvolávacího zaříze-
ní. Kromě toho se mohou vhodně přičlenit k tiskovému
stroji a vylučují tak další potřebný pracovní prostor
i zbytečné kroky. Vyrábějí se ve tvaru nízkých skříní.
Maloformátové ofsetové tiskové formy se zhotovují s vý-
hodou difúzním procesem. Tisková výdržnost se udává
na 3000 otisků a jestliže se forma lakuje, potom až 50tis.
i více otiskfi. Nosiči tiskových prvků jsou anodizované
hliníkové desky, nebo fólie na papírové podložce [použí-
vá se jich pro náklady do 3tis. otisků). Zhotovení malo-
formátových ofsetových forem s vrstvou na bázi diazo-
sloučenin umožňuje kopírování jak z pozitivfi, tak nega-
tivfi. Tiskové desky mají elektrochemicky zdrsněný a
anodizovaný povrch. Desky určené pro kopírování z ne-
gativu potřebují ke zpracování na tiskovou formu pouze
svět: o a vodu. Do výroby jsou zavedeny oboustranně
ovrstvené desky. Maloformátové tiskové formy lze také
zhotovovat elektrograficky, přičemž do jediného celku je
zabudována kamera a elektrografické zařízení. Velmi uži-
tečnou kombinaci vyvolávacího zařízení a sušičky před-
stavuje výrobek ČSSR [Grafotechna). Zařízení umožňu-
je koncentraci činnosti do jediného místa a šetří tak jak
na prostoru tak na zbytečných krocích.

OFSETOVÉ STROJE. Základní koncepce konstrukce of-
setových archových strojů je prakticky ustálená. Rfizná vy-
lepšení proto musíme hledat u jednotlivých částí a me-
chanismfi. Na výstavě byl pouze jediný velký stroj, a to
právě z oblasti archového ofsetu - řady Planeta-Super-
-Variant (NDR). Výrobce obohatil stroj např. o signali-
zační systém na principu fotobuněk. Jedná se zejména
o kontrolu výsuvu stohu v nakladači, kontrolu v čelní
a boční náložce, kontrolu ve vykladači; soustředění ovlá-
dání stroje do jednoho panelu, zavedení vakuového po-
honu savek v nakladači místo mechanického, atd. Stroj
je vybaven upínacími lištami ve stroji, má centrální ma-
zání a zlepšení poprašování.

Adamovské strojírny zavedly od roku 1983 do sériové
výroby ve výrobním programu Adast-Dominant 4 typy
jednobarvových, 2 typy dvoubarvových a jeden čtyřbar-
vový stroj. Vícebarvové stroje mají zařízení pro obou-
stranný tisk a všechny typy mohou být vybaveny přídav-
ným zařízením pro číslování, perforaci, drážkování a pří-
tisk krátkých textfi. Současně lze připojit poprašovací
zařízení. Stroje jsou zdokonaleny o nový vývoj barevníku,
vlhčicího zařízení, nakládací hlavu a novou konstrukci
mechanismu pro přistavování a odstavování tiskového
tlaku a novou koncepci pohonu a elektrického a elek-
tronického zařízení. Z některých konstrukčních prvkfi
připomeneme: Napnutí ofsetového potahu a tiskových
forem usnadňuje rychloupínací zařízení. U vícebarvových
strojů lze formový válec přestavovat i za běhu v radiál-
ním a axiálním směru. Formový válec lze vybavit rejstří-
kovým zařízením. Optimální uspořádání včetně počtu ba-
revníkových válců bylo zjištěno exaktním výpočtem.

ŘEZAČKY PAPÍRU. Z výrobců a vystavovatelfi řezaček
papíru si povšimneme produkce Adamovských strojíren.
Řezačky Adast jsou určeny k řezání papíru o plošné hmot-
nosti 17 až 700 g/m2. K největším a nejvýkonnějším patří
řezačka Adast Maxima MS 115 Maxit 1. Řezačka má dél-
ku řezu 1150 mm s frekvencí 50 řezl1 za minutu. Je vy-
bavena číslicovým řízením na bázi mikroprocesoru. Ří-
dící systém umožňuje 250 adres při zařazení do maxi-
málně 99 samostatných programl1. Interní paměť je mož'
no zvýšit o dalších 1000 adres. Řezačka má číslicovou
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indikaci polohy sedla. Je vybavena čtyřpaprskovou bez-
pečnostní clonou. která vykrývá prostor pro bezpečnost-
ní obsluhu. V roce 1985 se uvažuje o sériové výrobě zve-
dacího stolu.

TISKOVÉ PŘIPRAVKY. Jedním z faktorii. jehož stabilizo-
vání je žádoucí, je vlhčicí roztok. V současné době se po-
UŽívá alkoholové vlhčení až do 25 % objemu alkoholu.
Doporučuje se, aby vlhčicí roztok měl teplotu 8 až 12 oe
a pH 4,5. Každé vybočení z těchto hodnot zhoršuje kva-
litu tisku, zvláště nepříznivě ovlivňuje zasychání otisků.
Rakouský výrobce nabízel celou řadu přípravků, které od-
straňují vady z nesprávného vlhčení a zlepšují potisko-
vatelnost. Jeho přípravky mají tyto vlastnosti:. Snižují
potřebné množství alkoholu, udržují pH vlhčícího roztoku
v rozmezí ± 0.2, zabraňují nabírání barvy na válcích,
kde je nepatrný odběr. zabraňují zasychání barvy na
válcích při zastavení nebo naopak umožňují rychlé roz-
jetí, aniž se válce musí mýt, jsou k dispozici antistatické
pfípravky, čisticí prostředky na potahy vlhčicích válců
a tak dále.
Kromě toho jsme při prohlídce stánkii měli možnost

prohlédnout si dokonalé tiskoviny všeho druhu a uvědomit
si přitom, že vystavená zařízení v dobrých rukou nesou
s sebou i spokojenost všech. kterým sloUŽí - lidem po
celém světě.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

2. národná vedecká konferencia
geodézie a kartografie na Kube

V dřlOCh27. až 29. júna 1984 sa uskutočnila v Havane
2. národná vedecká konferenciagcodézie a kartografie,
ktorá zhodnotila úroveň vedecko-technického rozvoj a
v oblasti geodézie a kartografie na. Kube. Usporiadate-
lom konferencie bol Kubánsky ústav geodézie a karto-
"rafie (ICGC) a zúčastnilo sa jej viac ako 260 odborníkovo
~ ústavov a podnikov z celej Kuby, vykonávajúcich
geodetické a kartografické práce. VzhTadom na lOz-
siahlosť tematiky, vlastné rokovanie sa uskutočnilo
v li komisiách. Velký počet prednášateTov dokumentoval
záujem kubánskych odborníkov o vedecko-technický
rozvoj. Rozdelenie tematík v komisiách bolo nasledujú-
ce: 1. komisia: ekonomické problémy výroby
a výchova kádrov (spolu 12 prednášok). 2. ko-
misia: topografické a katastrálne mapovanie
(spolu 21 prenášok), :3 komisia: redakcia máp,
zostaviteTské práce, tlač (spolu 15 prednášok).
4. komisia: geodetická sieť, recentné pohyby
zcmskej kóry, kozmická geodézia (spolu 20
prednášok), 5. komisia: inžinierska geodézia (spo-
lu 15 prednášok), 6. komisia: diaTkový prieskum
Zcme (spolu 14 prednášok).
Zaujímavosťoll je pomerne veTkýpočet prednášok (11)

z oblasti ekonomiky výroby, čo dokazuje jej aktuálnosť.
\) prednášateTov sa zaoberalo automatizáciou, kým
normalizáeiou a štandardizáeiou a atlasovou tvorhou
sa zaoberali 8 prednášatelia. Z československého hTa-
diska je potrebné uviesť, že odznelo 7prednášok o aktuál-
nyeh problémoch tvorby národného katastra, ktorý sa
buduje za pomoci československých expertovo
Národná konferencia prítomnosťou sovietskych a čes-

koslovenských expert ov mala medzinárodný charakter.
Prednášky prvých sa zaoberali recentnými pohybmi
zemskej kóry, inžinierskou geodéziou a fotogrametriou
a československí prednášatelia sa venovali tvorbe
katastra mestských oblastí (Ing. Chajda), aktualizácii

katastrálnych štítkov na počítači EC 1035 (Ing. Plachý~
a aktuálnym problémom výchovy kádrov pre odbor
geodézia a kartografia (Ing. Farkaš).
Prednášky boli predmetom široke j analýzy odborní-

kov v rámci šiestich panelových diskusií. Nechýbala
technická výstava a ukážka moderných elektronických
diaTkom9rov.
Anotácie prednášok boli vydané vo form3 zborníka

a niektoré prednášky budú v plnom znení postupne
uverejňované v kubánskom odbornom časopise Revista
de Geodesia y Cartografía.
Ak hodnotíme konferenciu, ktorá mala veTmiúspešný

priebeh, musím3 predovšetkým vyzdvihnúť veTmi
dobrú úroveň prednášok a a!~tuálnosť ich tém. Početná
účasť odborníkova živá diskusia dokazuje, že vedecký
rozvoj geodézie a kartografie nie je vecou jednotlivcov,
ale širokého kolektívu.

Ing. Mikuláš Farkaii,
Havana, Euba

VYKUTIL, J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Brno,
Edičné stredisko VUT 1984. 309 s.

Publikácia je určená pre poslucháčov stavebnej fakulty,
ale podla autorovho predhovoru má ako učebnica
(skriptá) vytvárať predpoklady pre dalšie štúclium
v danej oblasti (samostatné, postgraduálne alebo V nírn-
ci n';piru.ntúry).
Text učebnice je rozdelený na tri hlavné časti;

1. Teórin chýb mcrania, II. Vyrovnávací počet (Metóda
najm8nších štvorcov), III. Niektoré dalšie kapitoly
z teórie chýb a vyrovnávacieho počtu.
Obsahom I. časti sú už tradičné pojmy a poučky

z ,teórie pravdepodobnosti, rozšířené o nickolko základ-
ných pojrnov z rnaternati-ckoj štat,istiky vrátane struč-
ného úvodu do testovania hypotéz. Naslednje klasi[1.:
kácia chýb a miory presnosti merania, vlastnosti u. roz-
delenie prnvclepodobností náhodnýeh ehýb, ich výpočet,
intervaly spolahlivosti, vzájomné vzťahy charakteristík
presnosti, hajné chyby. Uvádzajú sa základné infor-
mácic o rozdelení ;:2, Studentovorn ť-rozdelení, Fishcro-
vom-Snedecorovom F -rozdelení. Primcrané miesto vo-
nuje autor testom odIrthl)'ch hodnot a systematických
chýb. Po zákonoch o hrornadení ch)'b túto časť uzaťvá-
rajú úvahy a poučky o rncraniach s roznou presnosťou,
váhach a o optimálnom rozdelení váho

Y II. časti je podrobne vysvetlený princíp mctódy
najrnenších štvorcov a rozvedené sú postupy vyrm'na"
nia priamych meraní (rovnakej i roznej presnosti, dvoji-
ce meraní a vplyv systematických chýb na výsledok
vyrovnania priamych meraní), sprostredkujúcich a pod-
mienkovýeh meraní. Táto časť je spracovaná zvlášť
podrobne, prehTadne a doplnená je vhodnými inštruktív-
nymi príkladmi.

III. časf, ako už samotný jej názov prezrádza, obsa-
huje niektoré zvláštne prípady a metódy vyrovnama
meraných veličín, ako napr. vyrovnanie sprostredkujú-
cich meraní s podmienkovými rovnicami, riešenio úloh
vyrovnávacieho počtu ortogonalizačnou metódou a i.
Podobne je tu rozpracovaná problematika a postupy
určovania funkčných závislostí, t. j. regresná analýza
v prípadoch lineárnej i nelineárnej závislosti, ďalej
stručné základy harmonickej analýzy a úvod do kor~-
lačného počtu. Poslednou kapitolou tejto časti je UŽltle
matíc v teórii chýb a vo vyrovnávacom počte. Vlastný
odborný text doplňa stručn}" prehIad historického vý-
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voja vyrovnávacieho počtu a teórie chýb s charakte-
tistikou ich významu pre geodetický v.\'skum i praktické
úlohy.
Žiada sa venovať niekorko poznámok problematike

spracovanej v tejto učebnici. Teória chýb a vyrovnávací
počet je jedným z najnáročnejších a najobťažnejších
predm3tov vysokoškolského štúdia geodézie a karto-
grafie. Táto skutočnosť vypl)'va v značnej miere z cha-
rakteru celej problematiky .•Jej základné pojmy, poučky,
postupy a ich výsledky sa obťažne definujú a interpre-
tujú a cšte obťažnejšie chápu bez jasnej, zrozumitefnej
a názornej vazby na konkrétnosti gcodctickej praxe,
najmii pri ncdostatku schopností abstraktného mysle-
nia. Viacerí poslucháči odboru geodézie a kartografie sa
s možnosťou samostatncj ol'ient>icie v tejto doležitej
oblasti a so schoptlosťami praktickej aplikácie tohto
"neza-.ljímavého" predm')tu nedokážu a často ani nesna-
žia spriateliť. Tento stav potom u nich obvykle pre-
trváva aj počas celej geodetickej praxe. Problematiku
zvládnu predovšetkým matematicky nadaní a vzdelaní
geodeti, ktorí ju v praxi nielen správne využívajú ale
i teoreticky ďalej rozvíjajú.
Autor reccnzovanej učebnice prof. Ing. dr. J. Vykutil

je našej geodetickej verejnosti známy svojím jasným
výkladom aj najnáročnejších problémov. Preukázal to
vo viacerých knižných publikáciách. Preto možno pred-
pokladať, že pri koncipovaní tejto učebnice uvažoval
aspoú sčasti v súlade s právc uvedenými názormi.
Výsledky takého postoj a sa pozitívne prejavujú v tom,
že prof. Vykutil napísal svoj Vyrovnávací počet formou
maximilne zrozumitefnou, bez akejkofvek ujmy na jej
vedeckosti.
Za povšimnutie stojí celková koncepcia učebnice. Či-

tatef nepochybne postihno jej čiastoénú modernizáciu
po obsahovej stránke v porovnaní s učebnicami tohto
druhu z minulosti, ale súčasne i čiastočné zotrvávanie
na klasickom prístupe k teórii chýb a k vyrovnávacím
motódam. V tejto súvislosti sa nám priamo vnucuje
mienka, že napísať monografiu na tému teória chýb
a yywynáyací počet je v súčasnosti úloha nesmierne
obťažná. (Mimochodom, podfa terajšieho stavu rozpra-
covania problematiky by sme mali na mysli skol'
"Spracovanie výsledkov geodetických mc'raní", hoci
ani tent,o názov nevyčorpáya celú šírku problémov,
napr. plánovanie experimentu ap.). Za posledné desať-
ročla Sil totiZ vo svctovcj ale i našej odbornej literatúre
vynonlo a nahromadilo množstvo odborných referátov
v zborníkoch ZQ sympózií a konferfjľwií, článkov'v časo-
pjsoch. ale už aj monografií, prípaďne učebníc z danej
oblasti. Tak:\'ch, ktoré po terminologickej, formálnej
ale hlavne metodickej a obsahovej stránke dokumentujú
výra:mé zIwmy oproti dnes llžklasi(}~ým formám, mc,
tódam a prístupom. V podstatc tu idco matem,'J,tlckú
disciplínu. Aj preto váčšina významných geodetovllve-
1'l(j(mje svoje vcdockó· práce z teórie chýb v plnom
I;;úlades matenú.tickou a matematiekoštatistickou tel"
minológiou. Ale hlavne aj samotný prístup k tlioretic,
kým ",á,kladom a, k ďalšiemu, dotailnejšiemu a problé-
movo bohatšiemu ricšeniu toórie chýb jo dnes už silno
poznačen:\' matematickým chápaním jcdnotlivýeh pou-
čwk a,postupov. Vyrovnávacie a ďalšiemeyódy donedávna
noznám) (ako. optimáJne plánovanie cxperimentu,
filtrácia, prcdikcia, kolokácia, aplikácie štatistických
testo v v geodotických sioťach a i.) sa zase temer výlučno
vyjadrujú v matic\.lvom zápise.

Je zrejm3, že v na,';ioh podmienkach ešte čas nedozrcl
na pln)' prechod výučby na vysokých školách uvcdeným
smerom. Náhla preorientácia neprichádza do úvahy
a postupnosť si vyžaduje dostatok času, a to predo-
všetkým v metodickej príprave teoretických základov
matematiky. Práve preto, predpokladám, prof. Vykutil
ako skúsený a uznávaný pedagóg zvolil určitý kompro-
mis medzi "starým" a "novým". A nielen o to mu išlo.
Vo viacer)'ch kapitolách učebnice sa snaží o kritické
prehodnocovanie tých tendencií v pojmovej a metodic-
kej oblasti teórie ehýb a vyrovnávacieho počtu, ktoré
sa na najvyšších úrovniach čisto teoretick)'ch prác, ale
často už i v praxi rozhodne a nebojácne predierajú do
povedomia odborníkov nášho "fachu". Jde napr. o }Jro-

blém zavedenia Kolmogorovej axiomatiky v toórii
pravdepodobnosti do základov teórie chýb, o pojmy
"odhad", "empirická" stredná chyba a i. Argumentácie
prof. Vykutila majú svoje opodstatnenie. Vyvierajú
z presne formulovaných logických úvah yysoko erudo-
vaného geodeta ~ pedagóga a z tohto pohfadu budia
presvedčivý dojem správnosti. Zostáva vša1( otáznfl, či
sa na!wniec neprejaví nutnosť zaradiť sa v plnej miere
do súčasných celosvetových trendov. Ich smer totiž
udávajú geodeti, resp. geodeti ~ matematici čerpajúci
nové impulzy k tvorivej práci z itenzívneho rozvoj a
matematickýoh m'Cltód. Táto skutočnosť nemože vo
vzájomnej interakcii obidvoch vedných odborov nc-
ovplyvniť geodéziu.
'l'ažko sa odbúravajú hlboko vžité tradície. Autor

skript to dokum'3ntuje vlastnými skúsenosťami v pod-
state na maličkostiach. Poukazuje na to, že ešte stále Sil,

používajú nesprávne pojmy, ktoré sám navrhoval ko-
rigovať vo svojom Vyrovnávacom počte spred dvadsia.-
tich rokov. Ukazuje sa teda, že náprava a postupné
úplné zmodernizovanie matematických metód v spra-
covaní geodetick)'ch meraní si vyžiada premyslený po-
stup a vefa úsilia najmii. zo strany pedagógov na
vysokých školách. Prof. Vykutil je jedným z tých. čo
nastúpili naznačenú cestu. Jeho skriptá ako vynikajúca
učebnic a sú dobrým základom a pomockou na seriózne
štúdium tejto náročnej disciplíny. Osvojenie si spraco-
vaného materiálu zabezpečí zodpovedajúcu úroveň
vedomostí geodetov v praxi, vo výskume i pri štúdiu
vedeckej ašpirantúry. Súčasne umožní vysoko špeciali-
zova'lým záujemcom prikročiť k ďalšiem'.l zdokonafo-
vaniu a prehlbovaniu vedomostí na úrovni najprogrc-
sívnejších prác a výsledkov výskumu na súčasnej sve-
tovej úrovni.

Ing. Ján Kulcuča, DrSc.,
VÚGK v Bratislave

MŮLLER, G.: Ingenieurgeodasie ~ Verkehrsbau -
Eisenba~nbau (Inženýrská geodézie v dopravním stavi-
telství. Zeleznico). VEB Verlag fiir Bauwesen, Berlin,
1984, 1. vydání, 448 stran, 29§ obrázků, 22 tabulek,
8 samostatných příloh, cena v esSR 140 Kčs.

[048 )528.48:625.1

Tato publikaco je spEcializovaným pokračováním
řady Inženýrská geodézie, bezprostředně navazující na
díl Inžonýrská geodézie v dopravním stavitelství - Zá-
klady téhož autora, profesora Vysoké školy dopravní
v Drážďanech. Svou náplní je určena pi'edevším geode-
tům a projektantům státních drah NDR, pracujícím na
rekonstrukcích a údržbě stávající železniční sítě.
Kniha je dělena do 10 mstejně rozsáhlých kapitol.

Za úvodem je i'azena kap. 2, věnovaná teoretickým zá-
kladům gcometúckóho tvaru a křivosti. koleje (11
stran). 8. kapitola (12 stran) vysvětluje základní pojmy
železničního svršku, zejména výhybC'k.
Poměrně obsáhlá 4. kapitola Měření drážních zaří-

zení, uvedená na 50 stranách, se dělí do následujících
odstavců: 4.1 ~ Zhuštění sítě polohových bodů pro
měření a vytyčování, dále MěÍ'ení v nádražích (4.2)
a v širé trati (4.3), vždy s uyedením pÍ'edmětů, metod,
přístrojového vybavení a přesnosti a odst. 4.4 ~ Měření
drážních staveb, tj. mostů (včetně měření pro rekon-
strukce), točen, tunelů a křížení s vysokonapěťovými
vedeními. V odst. 4.5 ~ Výšková měření jsou pasáže
o zhuštění sítě výškových bodů a nivelaci, se zařazením
do tříd přesnosti. Závěrečný odstavec 4.6 této kapitoly
je věnován možnostem užití fotogrammetrie.
Heslovitá 5. kapitola (9 str.) popisuje obsah a náleži-

tosti služebních plánů DR (staniční, traťové, rekon-
strukcí, výhybkové, kolejové, ohraničovací atd.) a je-
jich vzájemnou návaznost.
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Prvky geometrie koleje, tj. rychlost, poloměr, pře.
výšení, rozšíření, přechodnice, vzestupnice, sklon, za·
kružovací oblouk, příčný řez svršku atd., uvádí jednot-
livé odstavce kap. 6 (21 stran).

23 stran kap. 7 obsahuje problematiku průjezdných
obrysů UR/DR a zejména 1 SM/DR pro jedno- i více·
kolejné tratě.

Nejobsáhlejší kapitolou díla se 143 stranami je kap. 8
- Geodetické výpočty polohy koleje, výhybek a kři·
žovatek. Popisuje za pomoci četných obrázků kromě
v názvu uvedených prací také konstrukce kolejových
spojek a zhlaví a výškopisné plány výhybek.

Kap. 9 - Grafickopočetní konstrukce (30 str.) uvádí
geometrické kresličské konstrukce tečny v bodě křivky,
umístěného uvnitř i na styku trasovacích prvků, zobra-
zení dlouhých křivek, zákres výhybek atd.

Druhou nejobsáhlejší kapitolou knihy (109 stran) je
kap. 10 - Metody relativního zpracování geometrické
polohy koleje. Jedná o graficko.početní metodě oblou·
kových souřadnic na podkladě přímo měřených vzepětí,
tedy o tzv. Nalenzově metodě v ůpravě zejména
HOfera a Schramma. Protože návrh úpravy podle této
metody je nutno poměrně pracně a zdlouhavě korigovat
s ohledem na velikost výsledných příčných posunů,
uvádí tato kapitola dva přibližné způsoby úpravy obraz-
ce posunů. Starší z nich, pocházející z 30. let, je označEn
jako metoda "parabolického obrazce", novější a přes.
nější ze 70. let jako způsob "sinusovitého obrazce".

Závěr publikace tvoří seznam literatury (56 prací,
řada z nich z oblasti norem NDR a služebních předpisů
DR) a abecední věcný rEjstřík.

Obsah většiny kapitol recenzované knihy samozřejmě
navazuje v podstatně větší míře nežli tomu bylo ve
svazku "Základy" na závazné právní normy, vybavení,
organizaci a snad i tradice DR, např. v kap. 5, 7, ale
též 10. (Tato kapitola bude pro našeho čtenáře pravdě-
podobně mé!1ě zajímavá, protože v ní uváděná metoda
se v praxi CSD používá už poměrně málo.) Přesto je
obsah knihy obecně aplikovatelný. Svou přehledností,
rozsahem, zaměřením, způsobem zpracování a kritic-
kým hodnocením přesností uváděných postupú je dílo
zajímavé i pro naše odborníky.

Pro grafickou úpravu textu a polygrafické zpracování
celé učebnice platí stejně příznivé hodnocení jako v pří.
padě předchozího dílu řady.

Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie, FSv ČVUT v Praze

BIALAS, V.: ErdgestBlt, Kosmologie und Weltan-
schauung. Die Geschichte der Geodasie als TeH der
Kulturgeschichte dAr Menschheit. (Tvar země, Kos-
mologie a Světový názor. Dějiny geodézie jako součást
kulturního dědictví lidstva). Stuttgart 1982, 365 s.

Obsah knihy je pojat ve smyslu dějin geodézie jako
součásti kulturních dějin lidstva, pojmu geodézie se
zde však rozumí jako vědě o tvaru a rozměrech Země.
Nejde tedy o dějiny geodézie v širším slova smyslu,
zahrnujícím i vyměřování a zobrazování částí zemského
povrchu (budování geodetických základů, mapování,
užití v různých oborech lidské činnosti). Autor rozdělil
publikaci do devíti kapitol, navazujících na periodizaci
historického vývoje a dějin vědy. První kapitola po·
pisuje dějiny geodézie v Egyptě, Předním východě,
Řecku a Římě, kdy se geodézie teprve formuje na zá·
kladě praktické zeměměřické činnosti. Druhá kapitola
zahrnuje období středověku a raného novověku včetně
geodetických znalostí v Arábii, Indii a <Jíně. Začátky
geodézie, opřené již o fyzikální základ, jsou charakte·
rizovány v kapitole třetí (1660-1750), období osví·

cenství a další rozvoj vědeckých základú geodézie od
pol. 18. st. do počátku 19. st. v kapitole čtvrté. Pátá
kapitola obsahuje rozbor tendencí, směřujících k sjed.
nocení teorie a praxe v geodézii v letech 1800-1860
a zmiňuje se o výstavbě geodetických základů jednotli.
vých států. Rozvoj mezinárodní spolupráce a vznik
prvních mezinárodních organizací v letech 1861-1914
řeší kapitola šestá, jejich činnost po první světové válce
kapitola sedmá. Zvláštní pozornost věnuje V. Bialas
v osmé kapitole rozvoji geodézie v SSSR. V deváté
kapitole sleduje vliv vědeckotechnické revoluce na roz-
voj geodézie po druhé světové válce a podává přehled
současného stavu geodetické vědy s výhledem na. mož-
nosti jejího dalšího rozvoje. Autor vyslovuje naději
v další mírové využití geodézie na celém světě.

Jednotlivé kapitoly obsahují značné množství his·
torických faktů, čerpaných většinou z původních vě·
deckých knižních pojednání i z četných periodik. Text
doprovází tabulky, obrazová dokumentace, na tři sta.
odkazů na literaturu v poznámkách a smíšený rejstřík
jmenný a. věcný. Historická fakta jsou pro ka.ždé sledo-
vané období začleněna do širších souvislostí rozvíjející
se matematiky, fyziky a astronomie i do rámce spole-
čenských a hospodářských proudů určité epochy. Kos-
mologický aspekt, zkoumaný v publikaci, je důsledně
orientován na představy o tvaru a rozměrech Země od
nejstarších počátků v souvislosti s vývojem přírodo.
vědeckých názorů na postavení Země ve vesmíru. Autor
klade dúraz na materialistické pojetí těchto problémů.
Celkově je kniha V. Bialase přínosem z hlediska kom·
plexního pohledu na vývoj geodézie jako součásti dějin
lidské civilizace i po stránce metodického zpracování.

PhDr. Eva Semotano1'á,
ÚČSSD ČSAV, Praha

Vedecko-pedagogický seminár
Katedry geodetických základov Svf SVŠT

061.3: [528 +37.01]: [378.962( 437.6-25)]

Dňa 25. apríla 1985sa konal na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVŠT) Vedecko-pedagogický seminár prl prile!itosti
!ivotného jubilea prof. Ing. Antona Suchánka, CSc.
Semnár usporiadala Katedra geodetických základov
(KGZ) spolu s geodetickou a kartografickou sekciou
Pobočky <JSVTS na SvF SVŠT.

Seminára sa zúčastnili vedúci pracovníci rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie, zástupcovia
<Jeskéhovysokého učení technického v Prahe, Vysokého
učení technického (VUT) v Brne, predstavitelia niekto·
rých stavebných a projekčných organizácií SSR a pra·
covníci SVŠT.

Seminár otvoril vedúci geodetickej a kartografickej
sekcie Pobočky <JSVTS na SvF SVŠT doc. Ing. Jaro·
slav Abelovič, CSc. a striedavo ho viedol spolu s ve-
dúcou KGZ doc. Ing. Irenou Mitášovou, CSc. Na.
seminári boli prednesené tieto referáty:

Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.: Pracovný, vedec·
ký a pedagogický profil jubilanta
Ing. Ján Kukuča, DrSc.: Súčastnosť a perspektí.
vy rozvoj a geodézie
Prof. PhDr. Emil Duda, DrSc.: Filozofický rozmer
geodézie a. kartografie
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Prof. Ing. Michal Daniš, CSc. - doc. Ing. Peter
Kúdefa, CSc.: Rozvoj študijného odboru geodézia
a kartografia z hfadiska perspektív vedecko·tech·
nického rozvoja a uplatnenia absolventa v praxi
Doc. Ing. Milan Hájek, CSc. - Mária Segešová:
Rozvoj činno§ti Geodeticko.kartografickej spoloč-
nosti v rámci CSVTS
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.: Odhady
jednotkových disperzií v mnohoetapových sieťach
Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. - Ing. Ján
Mitáš, CSc. - Ing. Rudolf Klaj ban: Rozvoj
metrológie a presných metód merania
RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc.: Geo-
metria Hilbertových priestorov v metóde najmen.
ších štvorcov
Doc. Ing. Ján Mclicher, CSc. - Ing. Ján Hefty:
Problematika a analýza časových meraní a niekto-
rých aspektov dynamiky Zemc v obsahovom za·
meraní astronomicko·geodetického observatória ka-
tedry

Doc. Ing. Viliam Magula, CSc.: Trigonometrické
meranie výšok s EOT 2000
Doc. Ing. Jozef Mičuda, CSc. - Ing. Ernest Buč·
ko - Ing. Martin Šovan: Budovanie presných
geodetických sietí pre potreby praxe

poc. Ing. Irena Mitášová, CSc. - Ing. Peter
Cerný, CSc. - Ing. Juraj Prachár: Príprava
absolventov odboru geodézia a kartografia v oblasti
využívania počítačov a počítačovej grafiky
Ing. Marcel Mojzeš, CSc. - Ing. Ladislav Husár:
Rozvíjanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na katedre a práca s nadanými a talentovanými
študentmi.

Posledné dva referáty pre časovú tieseň neboli pred·
nesené, avšak budú spolu s ostatnými v plnom znení
publikované v Zborníku referát ov seminára.
V diskusii vystúpil prof. Ing. dr. Josef Vykutil

z VUT Brno.
Vedecko·pedagogický seminár KGZ pri príležitosti

životného jubilea prof. Ing. Antona Suchánka, CSc.
predstavil jubilanta ako významného pedagogiokého,
vedeckého a riadiaceho pracovníka SVŠT a súčasne
poukázal na perspektívy rozvoj a geodetickej teórie
a praxe, na uplatnenie presných metód m'Jra!lia a spra·
covania údajov v geodézii. Dokumentoval výsledky
pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti
katedier odboru geodézia a kartografia a naznačil
ďalšie smery rozvoj a študijného odboru geodézia a kar-
tografia na SvF SVŠT v Bratislave.

Doc. Ing. Ján Mitáš, CSC.,
Katedra geodetických základot'

SvF SVt,T, Bratislava

Pro příUí GaKO připravujeme:

JURAšKOVA, R.: Fotogrammetrické urěovaní de·
formací hradících těles na vodních tocích

DOBEŠ, J.: K budovanill polohových geodetických
sietí v mestských aglomeráciách

MICHALČAK. S. - JANOVIČ, J.: Prvé hodnotenie
svetelného diafkomera Sokkisha Red Mini v kom-
binácii s teodolitom Zeiss 010 B

KARSKÝ, G.: Geodeticko-astronomické práce
v SSSR - inovace technologií

Slovník iniciativy pracujících
(Rada mladých odborníků)
331.876.6 (033) :528-053.82

Slovo iniciativa až na pátý pád skloňujeme ve všech
pádech. Jelikož formy iniciativy pracujících jsou různé
a některé méně známé. budeme vás s nimi seznamovat
v příspěvcích pod spol.ečp.ým nadpisem SLOVNÍK
INICIATIVY PRACUJICICH. Tato kapitola, která
vznikla ve spolupráci se základní organizací SSM Geo·
detického a kartografického podniku v Praze, n. p.,
[GKP], se zabývá činností rady mladých odborníků.
Když v roce 1981 ustanovil výbor ZO SSM Kartogra-

fie Praha radu mladých odborníků, měla v té době
přesně deset členů, což bylo 30 % z celkového počtu
členské zikladny svazácké organizace. Hned první
úkol této rady nebyl snadný - připravit pro obvodní
přehlídku Zenit 1981 v Praze 7 ukázku činnosti své ZO
SSM. Během krátké doby mladí lidé připravili pro vý-
stavu čtyři panely, které podávaly svědectví o zručnosti,
efektivnosti, náročnosti, iniciativě a tvořivosti svazáků
z Kartografie Praha. Určitou výhodou bylo, že profesní
složení rady bylo rozmanité. Tvořili ji sestavitelé, lito·
grafové, tiskař, kopista, sekretářka, kreslička i pomocný
dělník. Tehdy se tento kolektiv na výstavě představil
mimo jiné s vydavatelským originálem mapy věnované
k 80. výročí československé kopané. Ze seznamu akcí,
které byly většinou zaměřeny na propagaci výrobků ma·
teřského podniku, jsme vypsali ty nejzajímavější: za-
jištění fotodokumentace instalace nového polygrafické.
ho stroje; pořádání odborných besed a exkurzí, vydá-
vání nástěnného časopisu. Jednou dokonce mladí lidé
z tohoto podniku provázeli i děti z mateřské školy, které
se přišly podívat na provoz "opravdové továrny", jak
malí návštěvníci říkali exkurzi do tiskárny. Za prohlídku
se děti odměnily hezkým dárkem, který ještě dlouho
zdobil podnikové nástěnky. Děcka totiž ve školce
později namalovala své zážitky z návštěvy v tiskárně.
Když svazáci z Kartografie Praha vystavovali na

pražském Zenitu 1982, který se konal v průběhu III.
sjezdu SSM v předsálí Paláce kultury, představili se zde
již se dvěma přijatými zlepšovacími návrhy a s někte.
rými oceněnými nápady z podnikové soutěže dobrých
nápadů. V té době z dřívějšího nástěnného časopisu
Magazín mladé kartografie vznikl nový nástěnný ob·
časník, který byl zaměřen pouze na informace z oblasti
vědy a techniky ve vztahu k oborům kartografie, poly.
grafie a geografie.
Činnost rady mladých odborníků ani v roce 1983 po

sloučení základních organizací SSM Kartografie a Geo-
detického ústavu nezanikla. Do podnikové soutěže
dobrých nápadů, kterou Geodetický a kartografický
podnik (GKP) vyhlásil v prvním roce své existence,
podali svazáci 25 nápadů z celkových třiceti. Aby tato
iniciativa byla vhodně usměrněna, vedení podniku ve
spolupráci s výborem ZO SSM následující rok uspořáda-
ly besedu, kde náměstkové ředitele, hlavní redaktor
a další odpovědní pracovníci besedovali s mladými
pracovníky o zaměření vynálezeckého a zlepšovatelské.
ho hnutí v tomto podniku a o využití iniciativy mladých
lidí.
Bilance rady je lichotivá. Do konce roku 1984 byly

přijaty tři zlepšovací návrhy z autorské dílny členů rady
mladých odborníků a jeden člen této rady je autorem
potvrzeného průmyslového vzoru. Mimo to členové
SSM připravili a předali pro výuku na SPŠ zeměměřické
v Praze pomůcku znázorňující postup při polygrafickém
zpracování turistické mapy Krkonoš. Dále navázali
spolupráci v této obl~sti s fakultou stavební (obor geo-
dézie a kartografie) CVUT a s přírodovědeckou fakul-
tou UK Praha (obor geografie). V roce 1984 se svazáci
opět zúčastnili obvodní přehlídky Zenit v Praze 7
a o úspěchu exponátů hovoří skutečnost, že na adresu
ZO SSM přišly dopisy s žádostí o podrobnější popis
i o postup prací některých exponátů. Největší zájem
byl totiž o návod na atlas, který si zájemce může vyrobit
za krátký čas doma sám ze dvou turistických mbp a
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s trochou šikovnosti. V současné době svazáci v GKP
pokračují v propagaci kartografických výrobkú urče-
ných pro veřejnost. Navíc vydávají v podniku nástěnný
časopis "Přečtěte si", který je sestavován z novinových
a časopiseckých výstřižkú pojednávajících o oborech
kartografie, gcodézie, ale časopis seznamuje i třeba
s vyhlášenými soutěžemi pro fotografy, s materiály
k politickému školení nebo vyzývá čtenáře k provozová-
ní sportu. Tím, že kopie tohoto časopisu putují pro in-
formaci také na adresu svazákú ze Slovenské kartogra-
fie nebo do Českých Budějovic, kde jej mladí pracovníci
tamní Geodézie využívají na svých nástěnkách, rozšířil
se okruh čtenářú.
V poslední době anketa mladých kartografú zaměřená

na výrobky pro veřejnost přinesla určitý přehled o tom,
jaký vztah nebo jaký názor mají u>;ivatelé map pro
volný čas na jejieh úroveú. Je zajímavé, že ohlasy
v anketě byly velmi příznivé. Výsledky potvrdily, že
mapy pro veřejnost se staly též sběratelskou činností.
Třebaže počet členú a složení rady se v prúběhu po-

sledních let velmi změnilo, ve výboru za SSM se domní-
vají, že práce mladých lidí není zbytečná. Do dalšího
období by chtěli svazáci rozšířit činnost o zaměření na
další obory, ve kterých mladí lidé z GKP se zacvičují
a stávají se z nich v prúběhu času mladí odborníci.

Ing. Petr Skála, ČÚGK,
Ing. Jiří Kanis, GKP v Praze, n. p.

plk. Ing. Vladislav Oliva šesťdesiatročný
92. Oliva: 528

V dobrom zdraví a p1nom rpracovnom nasadení rozširU
1. máj a 1985 rady šesťdesiatníkov rplk. Ing. Vladislav
O 1i v a, teohnicko-ekonomický námestník náčelníka Vo-
jenSlkéhokal'tografického ústaVíU [VKÚ) v HarmancL
Rodák 'z Křt.omil, okres PřerD'v. Streldoškolské štúdium

absoLvoval v rokoch 1939-1943 na Pofnohospodárskej
škole v Přerove. Po absolvovaní zememeračského inži-
nierstva [1951-1956) na Vojenskej akaidémii Antonína
Zápotoc'kého [VAAZ) v Brne, nastúpil v roku 1956 na
VKÚ,kde pDacuje dodnes. Jeho organizačný -talent sa
plne preja'viJ na /tomto ústave, kde prešiel roznymi funk-
ciami až rponáčelníka VKÚ.
Plk. O I i v asa venoval najma kartografickejrpolygra-

Hi. Svoje organizačné sch'Oipnosti, teore,tieké vedomosti
a praktické skúsenosti uplatnil nlelen vo funkci náčel-
níka VKÚ, ale aj ako technický ,redaktorČeskoslo~en-
ského [Čs.) vojenského a,uasu [vy,daného v roku 1965J
a zoctpovedný technieký redak/tor Vojenského zeměpis-
ného atlasu [vydaného v roku 1975), čím sa osobne zú-
častňoval na ichtvorbe a ich vysokej technickej úrov-
ni. Za aktí\nnu účasť na tvorbe a vY'daní Čs. VOjenského
atlasu mu bolo v roku 1966 udelené štá'tne vyznamenaníe
"Za vynikajúcu prácu".
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa jubilant st,aral

aj o svoj poLitický a odborný rast. Absolvoval i,ruterné
jednoročné postgraduálne štúdium geodézie a kartogra-
fUe na VAAZ, dalej štvorsemestrálne postgraduálne štú-
dium matema.ticko-ekonomických v}\počtov na Vysokej
škole ekornomlc.kej v B.r8ltilslavea rpaťsemestrálny diafko-
vý kurz poly,graf~ckej techno16gie v Hratislave, zriadenej
Ministerstvom spotrebného priemyslu SSR.
Osobitne treba oceniť jeho dlhoročnú aktívnu činnost

v straníckych a spoločenských organizáciách, najma
v CSVTS, Ikde pracuje od roku 1962 a prešiel celým ra-

dom fUll1kcií.V súčasno,sti je členom kraj:ské,h-o výboru
Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS) ČSVTS Stre-
doslovenského ,kraja, členom predsedníctva ,krajskejrady
ČSVTS Stredoslovenského kraja, členom slovenského vý-
boru [SV) GKS CSVTS, predsedomodbornej skupiny kar-
tografia SV GKS ČSVTS ač'1enom Čs. kartografického
komitétu CSVTS.
Pracovné lÍsillie a činnosťrpl:k. O I i v u boli ocenené via-

cerými vyznamenaniami. Medzi ne, okrem už spomenuté-
ho, patrí "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie" (1974) a dalšie stranícke a vojenské vy-
.znamenania. Za úSipešnú organizátorskú a politickový-
chO'vnú činnost mu k životnému jubileu boli udelené
"Medaila za zásluhy o výstavbu Stredosovenského kraja"
a "Plaketa ČSVTS".
Pri Ip1ríležitosti živo.tného jubilea úprimne blahoželáme

plk. Ing. Vladislavovi Olivovi, rprajeme mu do ďalších 1'0-

kov vefa zdravlia, tvorivého elánu a nové pracomé úSiPe-
chy.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁRA
Oú I, august, september)

27. septembra 1985 - Ing. Anton Meluš, CSc., samostatný
referent pre technický rozvoj Geodézie, n. p., Bratislava.
Narodil sa v Bošanoch, okres Topofčany. Po skončení ze-
memeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do štátnej
zememeračskej služby, v ktorej okrem rokov 1952-1955,
kedy pracoval v odborných útvaroch Čs. fudovej armády
ako vojenská osoba z povolania, pracuje doteraz. Poso-
bil na Katastrálnych meračských úradoch v Bratislava
a v Zlatých Moravciach a na zememeračskom oddelení
technického referátu ONV v Partizánskom. V roku 1955
prichádza na trvalo do Bratislavy. Pracoval na Geod2-
tickom, topografickom a kartografickom ústave; G('ode·
tickom ústave a lnžinierskej geodézil, n. p., kde vykoná-
val a viedol [na roznych stupňoch) práce topografické-
ho mapovania v mierkach 1:25000 a 1:10000 a práce
technickohospodárskeho mapovania. V roku 1970 bol na
základe konkurzu vybraný na Výskumný ústav geodézie
a kartografie [VOGK), kde ako vedúci oddelenia riešil
vý~kumné úlohy z oblasti mapovania a racionalizácia
mapovacích prác. V roku 1977 získal vedeckú hodnost
kandidáta vied. Nemožno nespomenúť jeho dlhoročnú
aktívnu činnosť v straníckych a spoločenských organizá-
ciách. 1. 10. 1980 odišiel do dochodku, ale naďalej pracu-
je (od januára 1981) na skrátený pracovný úvazok na
Geodézii, n. p. Je nositefom vyznamenaní: "Najlepší pra-
covník ÚSGK" (1959), "Čestného uznania za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie" (1968), "Zaslúžilý pra-
covník VÚGK" [1976 J a "Zaslúžilý pracovník rezortu
SÚGK" (1979J.

Z dalších výroči připomínáme:

L července 1885 - před 100 lety se narodil v Senkavě'
okr. Louny, Ing. Václav Hlavsa, bývalý přednosta
tehdejší hlavní správy pozemského katastru ministerstva
financí. Zasloužil se o mnohé organizační změny v mě·
řické službě. Přednášeljako externí učitel na vysoké
škole speciálních nauk CVUT. Byl též literárně činný,
přispíval zejména do našeho odborného časopisu.

1985/240



Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 9/1985 241

7. července 1900 - před 85 lety se narodil v Čepicích
u Sušice Ing. Dr. František Mašek, bývalý přednosta
Ústředního archívu map katastrálních. Po studiích
pracoval několik let jako asistent u prof. Petříka na
Ústavu praktické geometrie ČVUT v Praze, později
jako asistent na Vysoké škole báňské v Příbrami. Byl
též honorovaným docentem na vysoké škole spec. nauk
ČVUT, kde přednášel "Geodetické počtářství". Bohatá
byla jeho činnost literární, publikoval nejen v na.šich
odborných časopisech, ale i v zahraničí. Význačnou Jeho
prací byla kniha "Pozem~ový katastr" vydaná v r. 1948.
Zemřel 18. srpna 1953 v Cepicích.

24. července 1915 - před 70 lety se narodil vI vanovicích
u .Brna prof. Ing. Matěj Pokora, od r. 1957 docent ze-
měměřické fakulty a vedoucí ka~edry evidence nemo-
vitostí a pozemkových úprav na CVUT v Praze, potom
od r. 1960 jako profesor a vedoucí katedry geodézie na
FAST VUT v Brně (do r. 1981). Pro pedagogickou čin-
nost si přinesl bohaté zkušenosti z provádění hospodář-
sko-technických úprav pozemků, osídlování pohraničí
a socializace zemědělství. Od r. 1945 byl výkonným
pracovníkem Zemské komise pro agrární operace
v Brně, sloučené v r. 1949 do KNV. V r. 1954 podílel se
na založení celostátního projektového ústavu Agro-
projekt a stal se prvním ředitelem jeho brněnské poboč.
ky. Na VUT v Brně zastával funkce proděkana a děkana
FAST, byl členem vědecké rady VUT a na FAST
a fakultě architektury, dále předsedou nebo členem
v řadě komisí pro závěrečné státní zkoušky. Byl vý-
znamným stranickým funkcionářem ve FV KSČ i mimo
něj, dále členem KV ČSVTS a členem redakční rady
GaKO. Odborné veřejnosti je známa celostátní učebnice
Geodézie pro posluchače stavebního inženýrství, jejímž
je spoluautorem, jakož i autorem dalších skript pro
jednotlivé směry. Má zásluhu na znovuotevření studia
geodézie a kartografie v r. 1969 na VUT v Brně. Vyzna.
menán byl titulem "Zasloužilý učitel" a je nositelem
státního vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" i řady
dalších čestných uznání. Zemřel 13. května 1984 v Brně.

V auguste 1925 - pred 60 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu
Hlavnej správy geodézie a kartografie pri Rade ministrov
ZSSSR Geodezija i kartografia. Do roku 1940 časopis vy-
chádzal pod názvom Geodezist. Geodezija i kartografia
ako vedeckoteoretické a odbornotechnické periodikum
mobilizuje vedeckých a odborných pracovníkov z ob-
lasti geodetickej, topografickej a kartografickej vý-
roby za splnenie uznesení KSSZ a rady ministrov
o zabezpečení národného hospodárstva geodetickými
údajmi, topografickými mapami a kartografickými výrob-
kam!. Propaguje úspechy geodézie a kartografie. Vplýva
na vedeclwtechnický pokrok a rozvoj tvorivej aktivity
pracovných kolektívov. Je tribúnou, kde sa diskutuje ši-
roký okruh otázok týkajúcich sa zvyšovania efektívnosti
geodetických, topografických a kartografických prác,
rozvoja socialistického súťaženia a skúsenosti z praxe.
Za zásluhy o šírenie vedeckotechnických poznatkov a
prínos rozvoju geodetickej služby ZSSR dostal časopis
v roku 1975 "Čestné uznanie" Predsedníctva Najvyššieho
sovietu ZSSR.Vedúcim redaktorom časopisu od roku 1970
[čísla 5) je V. V. Polevcev.

4. září 1835 - před 150 lety se narodil v Libochovicích
prof. František Miiller, profesor praktické g~ometrie
na České vysoké škole technické v Praze. Byl aSIstentem
prof. Kořistky a po rozdělení vysoké školy technické
na větev českou a německou začal jako první přednášet
praktickou geometrii - geodézii česky. Byl auto~em
první obsáhlé vysokoškolské učebnice "Kompendmm
geodesie a sférické astronomie" a stal se tak tvůrcem
české geodetické terminologie. Ve školním roce 18~6/97
byl rektorem vysokého učení a v této funkci zahaJov~l
nově zřízený učební běh pro zeměměřiče. Zemřel 21. říJ·
na 1900 v Praze.

9. září 1890 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Alois
Eliáš, původním povoláním .zeměměřický. inženýr při

trasování a stavbách železnic. Po první světové válce
vstoupil do čs. armády jako důstojník z povolání pro
technické, stavební a ženijní obory. Pro své vynikající
odborné a organizační schopnosti dosáhl hodnosti ge-
nerála. V r. 1938 byl ministrem dopravy a po okupaci
v r. 1939 zastával funkci předsedy tzv. protektorát ní
vlády. Byl však od počátku napojen na domácí a zahra-
niční odboj, a byv brzy vyzrazen, byl 19. června 1942
v Praze popraven. Letos v roce 40. výročí osvobození
vzpomínáme na něho jako na oběť nacistické persekuce.

9. září 1770 - před 215 lety se narodil v Častolovicích
u Kostelce n. Orlicí František Diebl, profesor filosofické-
ho učiliště v Brně. Věnoval se zeměměřictví při zakládá-
ní a mapování josefinského katastru, později byl při-
zván k zaměřování lesních komplexů na panství v Líšni
u Brna. Filosofická a právnická studia dokončil na uni.
versitě olomoucké. V literatuře je zván "moravským
geometrem". Od r. 1789 věnoval se převážně povznesení
zemědělství a hodně publikoval v tomto oboru. Soustav·
ným vzděláváním v pfírodních a zemědělských vědách
dosáhl v r. 1832 řádné profesury polního hospodářství
na uvedeném filosofickém učilišti v Brně. Zemřel v Před-
klášteří u Tišnova 13. srpna 1859.

19. září 1775 - před 210 lety se v Bernarticích ve Slez-
sku narodil gen. Josef Jiittner, člen Královské společnosti
nauk, významný geodet a kartograf. Zeměměřické ve-
řejnosti je znám jako autor prvního "Polohopisného
plánu Královského hlavního města Prahy" v měř.
1 : 4320, od jehož vydání uplynulo 170 let. Zabýval se
též tvorbou glóbů. Zemřel 27. dubna 1848 v Praze.

28. septembra 1905 - pred 80 rokmi sa narodil v Levi-
ciach Ing. Vojtech Molnár. Štúdium zememeračského in-
žinierstva začal na Českom vysokom učení technickom
v Prahe a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave. Pracoval v Prahe [Triangulačná kancelá-
ria - TK) a od roku 1940 v Bratislave [TK; Slovenský
zememeračský a kartografický ústav; Geodetický, topo-
grafický a kartografický ústav; Geodetický ústav) a jeho
meno sa spája s budovaním polohových geodetických
ziíkladov na Slovensku. Prácam v triangulácii a geode-
tickým výpočtom zostal verný do posledného dňa svojho
života. Zomrel 1. 1. 1972 v Bratislave.

1955 - pred 30 rokmi vznikla Štátna mapa 1:5000 - od-
vodená, ktorá slúžila ako mapový podklad pri uskutoč-
ňovaní velkých úloh, súvisiacich s výstavbou socializ-
mu. Polohopis bol prevzatý z katastrálnych máp [zmen-
šený do mierky 1:5000 a generalizovaný). Výškopis bol
znázornený vrstevnlcami prevzatými z r6znych podklfl-
dov. Mapa má význam orientačnej pom6cky pre pláno-
vacie a pofnohospodárske práce. Jej mapové listy sú
ohraničené rovinnou súradnicovou sieťou Křovákovho
zobrazenia. Od roku 1960 ju nahrádza technickohospo-
dárska mapa v mierkach 1:1000, 1:2000 a 1:5000.

V roce 1960 - před 25 lety vyšlo první vydání "Kapes-
ního atlastu světa", velmi oblíbené pomúcky pracovníkú
nejrůznějších oborů i široké veřejnosti. Od té doby s~
již dočkal 11 vydání. Každé vydání je vždy ve velmI
krátké době rozebráno. O vysoké úrovni tohoto díla
svědčí okolnost, že atlas byl již vydán v mnoha zahra-
ničních verzích.

1975 - pred 10 rokmi vydalo Federálne ministerstvo ná-
rodnej obrany Vojenský zeměpisný atlas. Na 446 stra·
nách poskytuje základné údaje o prírodných, politických,
hospodárskych a demografických pomeroch jednotlivých
štátov a svetadielov. Je rozdelený na oddiely: Zem, Eu-
r6pa, ZSSR [samost~tný o~diel vzhladom na to, že z~sa-
huje do Európy i Azie), Azia, Afrika, Severná a juzná
Amerika, Austrália a Oceánia. Obsahuje časť mapovú a
zoznam názvov.

1985/241



Geodetický a kartografický obzor
242 ročník 31173, číslo 9/1985

Dne 1. května 1985 ze-
mřel senior učitelského
sboru oboru geodézie
a kartografie Stavební
fakulty CVUT v Praze
prof. Ing. Dr. techn.
Pavel Potužák, DrSc.,
nositel Řádu práce a i3o-
Hnovy medaile.
Rodák z Břetětic na

Klatovsku (nar. 3. ledna
1895) se po studiu na
sušické reálce přiWásil na
tehdejší učební běh pro
vzdělání zeměměřičů na
České vysoké škole, te~h;
nické v Praze. Valecne
události a vojenská služ-

ba na italské frontě zasáWy do studia a tak 1. státní
zkoušku skládá v roce 1919. Tu si po rozšíření studIa
doplml II. státní zkouškou v roce 1929.
~ Po studiích v roce 1920 nastoupil jako asistent pro~.
Cuříka na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde UčIl
matema.tiku, deskriptivní geometrii a vyrovnávací
počet. Během tohoto ročního období sám složil zkoušky
z důlního m3řictví, geologie, petrografie, hornic~ví
a horního práva. V roce 1921 přešel do Prahy jako aSIS-
tent prof. Petříka a setrval U něj až do roku 1926,
kdy <;>dešeldo katastrální praxe. Z ústavu praktické geo-
metne mu bvlo umožněno v letech 1922 a 1924 absolvo-
vat stipendijní pobyty ve Francii. Jako mimořádný
posluchač na několika technických institutech poslou-
chal přednášky význ81iíných tehdejších geodetů. Své
nejnovější poznatky potom uplatňoval ve výuce -
zejména se to týkalo letecké fotogrammetrie, kterou
přednášel již od šk. roku 1923-24.
V katastrální m3řické službě se během dvanácti let

seznámil se všemi pracemi týkajícími se pozemkového
katastru, nového měření a autentifikace. Jako vrchní
měřický komisař působil nakonec na Ústřední správě
pozemkového katastru ministerstva financí. Po jmeno-
vání mimořádným profesorem se v roce 1938 vrací na
Yysokou školu speciálních nauk ČVUT a přebírá vedení
Ustavu praktické geom3trie.
Nově započatá pedagogická práce byla v roce 1939

přerušena uzavřením vysokých škol. Válečná léta pro-
žíval prof. Potužák v ústraní - učitelům byla znemož-
něna jakákoliv odborná nebo veřejná činnost - a vy-
užíval této doby ke studiu různých disciplín. Tak se
připravoval pro zahájení výuky v osvobozeném státě.
Proto bylo možné, že ihned po otevření vysokých škol
v květnu 1945 mohl po nejnutnějších organizačních
opatřeních zahájit přednášky. Svou neúnavnou pílí při
znovuvybudování vysoké školy speciálních nauk ať už
jako přednášející nebo vedoucí ústavu, či jako předseda
Závodní rady se významně podílel na konsolidaci vyso-
kého učiliště. Tato jeho úspěšná činnost byla oceněna
mj. i tím, že byl učitelským sborem postaven v roce
1947-48 do čela školy jako její děkan a pak působil
ve funkci proděkana s přestávkami celkem osm let.
V tomto období realizoval mj. nový, náročnější způsob
zakončení studia - diplomní práce, v nichž jsou v pře-
vážné míře zpracovávány problémy zadané geode-
tickou praxí, která je pak využívá v provozu.
Kromi} toho se účastnil i mimoškolního dění ať od-

borného nebo politického. Tak např. byl po několik let
předsedou geodetického a geofyzikálního komitétu při
Čs. národní radě badatelské, dlouhá léta působil v Čs.
fotogrammetrické společnosti jako předseda a byl čle-
nem dalších organizací.

Ve volbách do Národního shromáždění (NS) v roce
1954 byl zvolen poslancem za obvod Prahy 2 jako
zástupce vysokého učení a stal se členem kulturního
výboru NS. V období 1956-1963 byl členem před.
sednictva Čs. výboru obránců míru (OM) a předsedou
obvodního výboru OM v Praze 2. V ocenění záslužné
činnosti vědeckopedagogické a politické byl prof. Po-
tužákovi v roce 1961 propůjčen presidentem republIky
Řád práce.
Těžištěm práce prof. Potužáka byla vždy činnost

pedagogická, a to nejen jako přednášejícího, ale i jako
školitele aspirantů. Během svého působení na fakultě
přednášel řadu disciplín - nauku o pozemkovém ka-
tastru, geodézii, leteckou fotogrammetrii, topografické
mapování, technickohospodářské mapová~í, evidenci
nemovitostí scelování pozemků - a to neJen pro bu-
doucí země~ěřické inženýry, ale i pro jiné obory (ze-
mědělský, lesnický, strojní a elektrotechnický). K těmto
přednáškám vydal řadu monografií a skript~ z nichž
zejména připomeňme: Letecká fotogrammetne (1931),
Měřické předpisy 1. a II. (1947, 1948), Praktická geo-
metrie 1. a II. (2. vydání 1954), Vedení map a eVIdence
půdy (1959, 1962), Topografické mapování (1965),
Evidence nemovitostí (1966) a konečně společně
s Dr. J. Císařem celostátní učebnici Podrobné mapování
(1966). Kromě toho byl publikačně činný v našem i za-
hraničním odborném tisku, kde bylo uveřejněno na
40 Wavních titulů. Rovněž svými referáty a diskusními
příspěvky na konferencích, seminářích a pracovních
poradách se podílel na usměrňování praktického geode-
tického života. Do výčtu činnosti patří i jeho dlouholeté
aktivní působení v komisích pro státní závěrečné zkouš-
ky, v Oborové radě vědeckotechnického rozvoje v geo-
dézii a kartografii, ve fotogrammetrické sekci této
rady aj.
Celá dlouholetá činnost prof. Potužáka na škole i ve

výkonné zeměměřické službě se vyznačovala vždy
snahou, aby všemi svými silami přispěl ke zvýšení
úrovně oboru, jemuž zasvětil celý svůj život. Vzpomí-
náme-li proto na prof. Potužáka, připojujeme i svůj
dík za dílo, které pro československou geodézii a karto-
grafii vykonal.

Geodezija i kartograftja, č. 7/84

Kijenko. Ju. P.: Výzkum přírodních zdrojů Země na
orbitální stanici SALJUT-6 v rámci programu
"INTERKOSMOS", s. 1-8.

Rajzman, G. P.: Půl století - ve službě kartografii,
s.8-12.

Gusev,Ju. S. - Sechovcov,G. A.: Úpatnice střední elipsy
chyb při protínání zpět z úhlů, s. 12-15. i ~

Prichoda, A. G. - Sčerbakov, V. V.: Zdokonalení způso-
bu určení souřadnic bodů pomocí inercitlního topo-
grafického systému, s. 15-17.

Zimin, V. M.: Kolimátor pro kontrolu funkce zaostfu-
jící čočky dalekohledu teodolitu, s. 17-18.

Ustavič, G. A.: O využití televize pro pozorování v rámci
sledování deformací staveb, s. 18-23.

Astašenkov, G. G.: Geodetické seřízení cementárenských
mlýnů za provozu, s. 23-25.

Pcrtnova, O. V. - Barabanova, N. G.: Rezervy ve zvy-
šování efektivnosti velkoměřítkového letecko- foto-
grammetrického mapování, s. 25-29.

BaZašov,A. A. - Mantrov, A. f. - Reš6tov, Je. A. -
Sigalov, V. M.: Zkušenosti ze stereofotogrammetric-
kého mapování z kosmických snímků, s. 29-31.
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Novakovskij, B. A.: Analitické určení elementů vnější
orientace a zvláštnosti kartometrie leteckých foto-
grafických modelú, s. 31-34.

Agapov, S. V.: Dvojnásobné a vícenásobné transformo-
vání zobrazení, s. 35-37.

Pronin, B. V. - Jeljušk1:n, V. G.: Metodika určení po-
lom3I"U korelaco chyb souřadnic výchozích bodů,
s.37-40.

Astachova, V. A. - Kozlov, V. V. - Rjabčikova, V. I.:
Zkušenosti z komplexní tematické kartografie z vy-
užívání kosmických informací, s. 40-44.

Berlfant, A. NI.: O rozšíření využívání map, 2. 44-49.
Červlakov, V. A.: Práce zahraničních kartografú v rus-
kém jazyku, s. 50-52.

Geodezija i kartografija, č. 8/84

KutU.Z01',I. A.: Splnit naplánované, s. 1-7.
BoiJ,b,", Ju. K. - Zujev, A. P.: PHspěvek k základnímu
clílu, s. 8-ll.

Bogomolov, A. F. - Tju{Vin, Ju. S.: Předběžná fotomapa
území Venuše z území hor Maxvella a jejich okolí, s.
11-17.

ZrJ0re~',Ju. K.: Úhlové chyby v umístění štítů RATANu-
-600 při jeho radiálním pohybu, s. 17-21.

Lapko, A. P. - Ag'ulnik, O. I. - Ščepetov, V. V. - Pys-
tin, A. A.: Geodetické zajištění leteckého magnetické-
ho mapování s použitím rádiového geodetického sy-
stému "MIR-3", s. 21-23.

Medovikov, A. S. - Vinogradov, V. V.: Geodetické me-
tody určení teplotního gradientu vzduchu, s. 25-25.

Pirogov, V. G.: Určení teploty vzduchu při barometrické
nivelaci v hornatých oblastech, s. 26-28.

Savlukov, V. P.: Vytvoření stavební sítě metodou re-
dukce os, s. 29-32.

Pellinen, L. P.: Použití vzorce M. S. Moloděnského pro
výpočet tíhových anomálií z výšky geoidu, s. 32-39.

Sigalov, V. M.: Výzkum tektonických předzvěstí země-
třesení geodetickými metodami, s. 39-44.

Melina, Je. A.: Zpracování fotografických snímků poří-
zených pod vodní hladinou, s. 44-46.

Popov, P. P. - Kononov, V. F.: Otázky určení polohy
lodí, s. 46-48.

Serapinas, B. B.: Získání konformních kartografických
zobrazení trojosého elipsoidu, s. 48-50.

Kuznecov, A. A.: Souhrnné vyrovnání konformních
kartografických zobrazení v geocentrické souřadné
soustavě, s. 50-52.

Denisenko, A. N. - Teslinov, A. S.: O posouzení pravdě-
podobnostních charakteristik horského terénu, s.
52-55.

Novik, A. I. - Malina, Je. B.: Některé otázky využití
počítačů při tvorbě fotomap z materiálů kosmického
mapování, s. 56-58.

Geodezija i kartografija, č. 9/84

Zkušenosti nejlepších účastníků socialistického soutě-
žení, s. 1-4.

40.výročí vítězství Sovětského národu ve Velké vlasj;",-
necké válce - 40 údernických týdnů, s. 4-5.

Bogornolov, A. F. - Tlufiin, Ju. S.: P~vní fotoma a
severní polokoule Venuše, s. 5-8.

Matvejev, S. I.: Geometrické aspekty vyrovnávání
""_volných sítí, s. 8-13.

Laping, K. A.: Řešení obrácené geodetické úlohy na vel-
ké vzdálenosti, s. 13-15.

Vostrecov, V. I.: Vliv teploty na přesnost nivelace,
s. 15-16.

Herda, 111..: Výpočet stavebních odchylek a přesnost
vytyčování, s. 17-19.

Abramov, V. Je. - Bllumin, },il. A. - Emdin, F. Z.:
Měření malých posunú světeln)'-m dálkoměrem DK
001, s. 19-21.

Biktašev, M. D.: Porovnání metod na určení sklohu
komínů, s. 21-25.

Ohlystun, V. I. - Kasinshl, Y. V.: Muzeum zachycu-
jící historii socialistických úprav pozemkú, s. 25-28.

Tlufiin, Ju. S.: Základní z}lvislosti fotogrammetrie při
zpracování materiálů rádiolokačního mapování, s.
28-36.

Babičev, V. A.: Nové dohodnuté-smluvené značky pro
topografické mapy v měřítkách 1 : 25 000, 1 : 50 000,
1 : lÓO 000, s. 36-41.

Jakttškin, V. I.: Velkou pozornost vyhodnoccní letec-
kých snímkú, s. 41-42.

Ablarnel1co, S. V.: Metoda zvýšení přesnosti modelování
povrchu terénu, s. 42-45.

Sukenik, I. Ja.: Velká říjnová socialistická revoluce
a Občanská válka v kartografických dílech, s. 46-51.

Ohruckij, V. S.: Tvorba map rostlinných zdrojů aridních
oblastí s využitím kosmických fotografických snímků,
s.51-55.

Moroz. V. A.: Automatizovaný překreslovač FTA,
s.56-59.

Geodezija i kartografija, č. 10/84
Ohalchunov, V. Z.: Odhad přesnosti v určení astronomic-
kých délek ve vysokých šířkách, s. 4-6.

Panajev, G. A ..' Odhad přesnosti aproximace vlivu vzdá-
lených oblastí na výšky kvazigeoidu a sklon olovnice,
s.6-8.

Ustinov, G. A. - Kapilevič, D. I.: Určení jednotného
geocentrického systému souřadnic na základě druži-
cových a gravimetrických dat, s. 8-9.

Sibircev, V. D.: Výzkum metrologických parametrů
současné metody měření úhlů, s. 9-12.

Mozžerin, Ju. G.: Algoritmus generace pseudochyb, s.
12-14.

Musorin, Ju. G..· Odhad kvality měření s použitím
pravděpodobnostní sítě, s. 14-16.

Lysov, G. Ju.: Přenesení stavebního projektu do skuteč-
nosti s využitím pravoúhlých souřadnic, s. 17.

Bogdanov, B. G.: Klasifikace geodetických bodů a značek
v oblastech s dlouhodobým promrznutím, s. 18~20.

Tezanov, A. A.: Uchovávání kontrolně-měřické apara-
tury na tepelných elektrárnách, s. 20-21.

Ivanov, B. Je ..' Odhad kvality mapovacích prací na
moři, s. 22-23.

Greku, R. Oh.: Statistické parametry komplexnich me-
tod zpracování navigačních dat, s 23-26.

Vajnauskas, V. V. - Mardosene, D. M. - Putrirnas,
R. S.: Využití analytické fotogrammctrie k řešení
inženýrských úloh, s. 26-31.

Černij, A. N. - Kuli1cov, Je, A.: Využití stereofotogram-
metrie při mikrorontgeno"ání, s. 31-35.

Rašetov, Je. A. - Demv.š1cin, A. G.: Učit se z tvorby
map přírodních zdrojů, s. 35-40.

1I1usatov, V. A. - Kiselev, Je. 111.: Učit se z výzkumu
vodní plochy krásnovodského zálivu s využitím
kosmických snímkú, s. 40-44.

Kozlov, V. A.: Otázky vyrovnání na počítači v metodě
kvadratických kuř-enů, s. 44-47.

Vasiljev, A. F.: Transformace souřadnic z jedné sou-
stavy do druhé na minipočítačích, s. 48-51.
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Ščupel', S. A. - Zadirajko, V. G.: Výpočet protínání
zpět dvou bodů na mikropočítače "Elektronika
B3-34", s. 41-53.

Provorov, K. L.: Vyrovnání opakovaných geodetických
měření, s. 54-56.

Spiridonov, A. I. - Česnakov,S. B.: Státní norma urču-
jící metody prověřování geodetických přístrojů, s.
57-58.

Geodezija i kartografija, č. 11/84

Zvyšovat efektivnost využití elektronické výpočetní
techniky, s. 1-2.

Efekt brigádní formy, s. 3-5.
Brykin, P. A.: Sloučení odvětvového a územního plá-
nování topografickogeodetických a kartografických
prací, s. 5-9.

11:1argulev,M. L.: Zákon a rozložení skutečných chyb
měření, s. 10-15.

Polevoi, V. A.: K otázce výhodnějších tvarů polygono-
vých pořadů, s. 15-19.

Trevogo,1.S. - Koval', P. I.: Zkoušky tachymetru Ta5
a metodika jeho použití, s. 19-23.

Guliaiev, Ju. P.: Analýza posunů pozorovaných bodů
betonové přehrady s využitím dynamických modelů,
s.23-25.

Novikov, V. D.: Transformace systémů polárních sou-
řadnic při měřeních deformací staveb, s. 26-28.

Huriatov, E. Oh.: Zařízení na projektování liniových
staveb z podélných profilů, s. 28-30.

Lavrov, V. N.: Určení prohnutí přítlačné skleněné desky
letecké komory, s. 30-33.

Šul'min, M. V. - Kučinskii, Ju. I. - Šul'mina, M. P.:
Stereofotoarammetrické mapování vlnícího se po·
vrchu vody, s. 33-35.

Gel'man, R. N. - Kirpičenkov, S. Ja.: Využitíperspek.
tivního leteckého mapování pro geografické účely,
s.35-37.

Jemel'ianov, O. G.:Určení úhlů sklonu dna z digitálního
modelu terénu, s. 37-40.

Boginskii, V. M. - Myšeckaia, Je. N. - Novikov, S. V.:
Metodika získání kartografických smluvených značek
pro umělohmotné globusy, s. 40-44.

Vernadskii, V. I.: O organizaci topografického mapování
Ruska, s. 46-49.

Spiridonov, A. I.: Systém zkoušek přístrojů, s. 49-52.
Obiniakov, V. B.: Kartografie ve službě geologie, s. 52-
-58.

Geodezia, kartografia i zemleustrojstvo, č. 6/84

Pejčev, Sl.: Modelový výzkum geometrických deformací
při kosmických družicových pozorováních, s. 3-6.

Dimitrov, D. Al.: Váhy ve výpočtu polohových inže-
nýrsko.geodetických sítí, s. 6-9.

Tomova, P. - Nguen Van Lang: Určení odchylek ve
výchozích datech, s. 9-11.

Bakalov, P.: Některé výsledky výzkumu přesnosti svě·
telných dálkoměrů EOT 2000 získané prostřednictvím
komparačních měření, s. 12-15.

Viílčinov, V.: Vliv vertikální refrakce na trigonometric-
kou nivelaci s krátkými vzdálenostmi, s. 15-17.

Vrašljanov, N.: Geodetické práce - důležitý faktor
v urbanistickém plánování, s. 18-20.

Ivanov, Iv. St.: Analogová metoda pro fotogrammetric-
ké vyhodnocení důlních kavern, s. ~1-23. . .

Nikolov, P.: Komplexní systémy pro rízení kvalIty vy-
roby, s. 24-27.

Bambaldokov, N. - Laprjanov, N.: Rozvoj tvorby map
pro prognózování a klasifikaci území BLR, s. 27-29.

Katranuškova, Ohr.:Metoda pro výrobu prognostických
map, s. 29-31.

Kančeva R. - Minev, V.: Algoritmus a program pro
předp~věd ztrát v závislosti na plošné vodní erozi
a určení třídy užívání půdy pomocí počítače, s.
32-34.

Bambaldokov, N.: 7. generální zasedání a XII. meziná-
rodní konference Mezinárodní kartografické společ-
nosti, s. 35.

Soutěž GEOFOTO '85 - vyhlášení
výsledků

celoresortní soutěže yýtvarné a reportážní fotografie
vyhlášené předsedou Ceského úřadu geodetického a kar-
tografického k 40. výročí osvobození ČSSR a k 30. vý.
ročí sjednocení geodetické a kartografické služby
.........".- na téma

1. Sjednocená geodézie a kartografie při budování so-
cialismu.

2. Věda a technika v geodézii a kartografii.
Celkem bylo do soutěže zasláno v termínu 59 foto-

grafií a 9 jich bylo vyřazeno pro nedodržení podmínek
stanovených propozicemi.
Posouzení do soutěže přijatých fotografií provedla

soutěžní porota složená ze zástupců vedení ČUGK, od-
boček SČSP a ČSVTS úřadu a redakce Geodetického
a kartografického obzoru takto:

1. cena (v hodnotě 1000 Kčs)
Téma 1: Jan Pomije, Geodézie, n. p., Č. Budějovice,

za cyklus "Geodeti u zrodu každého stavebního
díla" .

Téma 2: Ludmila Dušková, Geodetický a kartogra-
fický podnik v Praze, n. p.,
za cyklus "Jedna směna tiskaře P. B."

2. cena (v hodnotě 600 Kčs)
Téma 1: Ing. Vladimír Kunc, Geodézie, n. p., Pardu-

bice, za cyklus "Geodeti".
Téma 2: Ing. Jan Koubek, ČÚGK,

za snímek "I za -15°0 je nutno měřit".

3. cena (v hodnotě 400 Kčs)
Téma 1: Ing. Petr Skála, ČÚGK,

za snímek "Stěhování tiskařského stroje".
Téma 2: Zdeněk Halamásek, Geodézie, n. p., Praha,

za snímek "Pod krápníky při stavbě metra".

Soutěžní fotografie byly vystaveny na slavnostní
schůzi na Českém úřadu geodetickém a kartografickém
a budou postupně zveřejněny na stránkách tohoto
časopisu.

Ing. Josef Žampach,
ČUGK
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Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Ing. Jiří Pecháček,

Geodézie, n. p., Opava
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528.088.7:528.381
KOLENATY, E. - ZEMAN, A.
Influence du champ magnétique de la Terre sur
I'accommodation d'apparells de nivellement compen-
sateurs
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pages 217-221, 4 illustrations, 1 planche, 5 bibliogra-
phies
Essais de laboratoire traitant I'influence du champ
magnétique de la Terre sUr appareils de nivellement
utilisés par le Service géodésique Tchécoslovaque pour
nivellement de haute précision. Vérification de la
dépendance linéaire entre l'intensité de I'influence
du champ géomagnétique et les Influences observées.
Vu I'importance des Influences observées on a for-
mulé certalns conseils pour la pratique géodéslque,
relatlfs il la vérification d'appareils de nlvellement
et aux condltions pour la réalisation' de correctlons
des surélévatlons.

[528.52:621.375.826] :624[ 438)
PRZEWLOCKI, S.
Utilisatlon de la technique laser pour la constructlon
en Pologne
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pages 221-224, 11 lIlustratlons, 1 bibllographie
Tralté concernant trols complets d'appareils laser
PL-l, PL-2, PL-3, constrults par l'lnstltut Polytechni-
que de Lodž. L'appareil PL-l sert il déterminer la
verticalité et les inégalités des panneaux et des murs,
PL-2 pour le nivellement de surface et PL-3 pour le
nivellement vertical.

347.235.11:352
PECKA, J.
Historie et Importance actuelle attribuée au territolre
cadastral
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pages 225-226, 4 bibliographies

Evolution hlstorique du territoire cadastral en qualité
ďunité territoriale de base du fonds foncier. ImDor-
tance actuelle du territoire cadastral pour l'ldentl-
fication spatlale de phénomenes socio-économiques et
territorlo-techniques dans la structure sUl'erficielle du
terrain.

528.5.001.7
HAUF, M.
Plusieurs miniatures technologiques
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pages 226-228, 3 illustrations, 1 planche
Vu le nouvelles posslbilités attribuées aux théodolites
électronlques on publie les procédés facultatlfs ex-
ploltant leurs propriétés relatives.

521.3:629.783
KABELÁČ, J. - JANSA, T.
Perturbations de I'orbite ďun satelIite artificiel de la
Terre causées par résistance atmosphérlque
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 9,
pages 228-234, 8 iIlustrations, 2 planches 13 bib·
1I0graphles
Effects de réslstance atmosphérique sUr la posltlon du
satellite, causant les modificatlons de coordonnées
orthogonales et spatiales ainsi que des changements
ďéléments de I'orbite. Appllcation numérique pour le
cas ďune atmosphěre non rotative.

V,qchova mladé generace -- posluchači Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze při praktickém výcviku



ORGANII.A.CEA. líílENI VÝROB'Y
Řeší systémově a komplexně otázky řízení a organizace
výrobních procesů v průmyslových podnicích. Srovnává a
vyhodnocuje způsoby organizace a řízení výroby různých
charakterů a typů u nás i v ostatních průmyslově vyspě-
lých státech a zobecňuje tyto poznatky; rozebírá metody
komplexní socialistické racionalizace výroby, které zahr-
nují i metody matematické statistiky a jiné vědecké me-
tody rozboru a projektování výrobních procesů.

Posluchačům vysokých škol ekonomického a technického
směru a pracovníkům v oboru orgalnizace a řízení výroby
všech výrobních odvětví.

6., přepracované vydání. 560 stran, 159 obrázků, 30 tabu-
lek, váz. 39 Kčs

Zachycuje pokroky softwarové techniky, podává základy
systémového programování zaměřeného na budování ope-
račních systémů třetí generace. Zpracovaný materiál umož-
ní čtenáři návrh, použití a analýzu operačních systémů
nejen současných, ale i budoucích. Obsahově široké s'pek-
trum od specifických implementačních detailů až po pří-
slušné teoretické výsledky je doplněno příklady a cviče-
ními.

Všem zájemcům o hlubší poznání výpočetní techniky jak
z řad posluchačů vysokých škol, tak i pracovníků výpo-
četních středisek a výzkumných ústavů.

Překlad z angličtiny. 2. vydání. 592 stran, 340 obrázků,
váz. 44 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakl,adatel'ství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

Objednávám [e) závazně .... výt. Líbal a kol.: Organizace a řízení výroby
.... výt. Madnick - Donovan: Operační systémy


